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Реструктурирање: Нова шанса за спас фирми 
 
Д. МАРИНКОВИЋ  

Ускоро јавни позив Министарства привреде за помоћ предузећима у 

реструктурирању. Шанса за опоравак посрнулих гиганата кроз куповину, јавно-

приватгно партнерство, пословне планове... 

 
МИНИСТАРСТВО привреде Србије 15. октобра објавиће јавни позив за 179 предузећа у 
реструктурирању, како би се сви, који желе и могу, укључили у решавање статуса тих 
предузећа, најавио је Саша Радуловић, српски министар привреде.  
Поред решавања судбине државних предузећа, приоритети Министарства привреде су 
професионализација државних и јавних компанија, као и подизање конкурентности и 
ликвидности привреде. 
- Јавни позив односиће на оне који желе да помогну фирмама у реструктурирању кроз 
поступке куповине, јавно-приватног партнерства или пословне планове - нагласио је 
Радуловић, додајући да ће се инсистирати на пуној јавности рада. 
- Покушаћемо да им помогнемо да стану "на ноге", али услов је да објаве личне карте. 
Радуловић је рекао да ће у договору са Светском банком до средине наредне године Влада 
решити питање статуса предузећа у реструктурирању, која годишње коштају буџет 750 
милиона долара. Држава ће помоћи предузећима, али, пре тога, напомиње министар 
Радуловић, њихова обавеза ће бити да доставе податке о свом пословању, да јасно кажу какву 
имовину имају и чиме располажу, какви су им приходи и финансијски токови, како се новац 
пореских обвезника не би бацао "у бунар". 
- Ниједна карта од свих јавних предузећа није потпуна, ни до данас нисмо добили тражене 
податке, који су иначе законска обавеза - казао је Радуловић.  
- С једне стране, неки су кооперативни, али дају непотпуне информације, али има и оних који 
одбијају да сарађују. Нека од предузећа, која се налазе у ингеренцији Агенције за 
приватизацију нису доставила ниједну пословну личну карту до сада. Због такве ситуације 
тренутно радимо на сету закона, како бисмо обавезали јавна предузећа да сарађују. 
Једноставно, неминовно је увођење реда у тој области. 
Како је рекао, Министарство ће дати шансу свим предузећима која до сада нису доставила 
личне карте, или су доставила непотпуне, да их до краја недеље допуне и да ће се након тога 
објавити имена предузећа, која не желе да сарађују или опструирају тај рад. 
Када је реч о пореској реформи, њена динамика биће условљена тиме колико "простора" у 
буџету има да се то уради. Како је нагласио министар привреде, локалне самоуправе ни на који 
начин неће бити оштећене, јер се ова реформа више тиче смањења доприноса као компоненте 
намета на рад. 
- Маса прихода коју очекујемо од пореза на доходак, која интересује локалне самоуправе, треба 
да порасте приликом увођења прогресивног система - казао је Радуловић. - Динамика је 
условљена тиме колики је простор у буџету да то урадимо. 
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Министар Радуловић је поновио да Влада мора смањити намете на рад, увести прогресивне 
стопе опорезивања и сузбити "сиву" економију. То је највећи проблем за 220.000 предузетника 
и 88.000 предузећа, који запошљавају 730.000 људи, јер су им намети на рад високи, због чега 
је њихова конкурентност мала. 
 

ДЕФИЦИТ МОРАМО ДА СМАЊИМО 
ПРВИ потпредседник Владе Србије Александар Вучић изјавио је да није одушевљен идејом о 
солидарном порезу, али да се на неки начин мора доћи до цифре од два одсто, за колико је 
потребно смањити фискални дефицит. 
- Ту одлуку ћемо донети у наредна два дана - рекао је Вучић. - Не можемо да трошимо више од 
оног што смо зарадили и неприродно је да јавни сектор, који је издржаван, има плате 30 одсто 
веће него приватни. То није реално, ни могуће. 
Вицепремијер је, коментаришући полемике о увођењу солидарног пореза и потезима Владе, 
рекао да је чудно како се мењају ставови у складу са тим кога је потребно критиковати или 
бранити. На питање да ли ће се ускоро одлучивати о Закону о финансирању Војводине, Вучић 
је одговорио потврдно. 
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ИНТЕРВЈУ: АЛЕНКА БРАТУШЕК, премијер Словеније 

Бићемо добра одскочна даска за ваша 
предузећа 

У Србији је регистровано више од 1.300 словеначких фирми са 35.000 запослених 

Србија је за словеначка предузећа веома важно тржиште. На српском тржишту у овом тренутку 
послује више од 1.300 словеначких предузећа. Зато бих посебно желела да поменем важну 
чињеницу да је од 1. октобра ступила на снагу узајамност при повраћају ПДВ-а правним 
субјектима, што је несумњиво додатни подстицај за предузећа која послују на српском и 
словеначком тржишту. Очекујем да ће и меморандум с подручја енергетике и меморандум о 
привредној сарадњи на трећим тржиштима, које смо потписали, подстаћи додатно тражење 
заједничких тржишних ниша. То је у данашњим кризним временима веома важно за све 
актере, рекла је у интервјуу за наш лист премијер Словеније Аленка Братушек, која данас са 
целим својим кабинетом борави у Србији. Она је додала да је посебно радује потписивање 
протокола о образовању, који између осталог дефинише и ослобађање од плаћања школарина, 
омогућава младима лакше школовање, уз додатне могућности међусобног повезивања и 
упознавања. 

Словенија је један од највећих инвеститора у Србији. И пре њеног уласка у ЕУ 
српски привредници су се жалили да тешко излазе на њено тржиште. О 
инвеститорима да се и не говори. Тек неколикоњих је успелода нешто уложи у 
Словенији. Како коментаришете ту несразмеру у инвестицијама. 
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Словеначки инвеститори већ традиционално виде Србију као пословно занимљиву државу, у 
коју усмеравају своје бројне инвестиције, пошто су српски радници на гласу као добро 
оспособљени и марљиви. Управо зато не изненађује чињеница коју сам већ поменула – да је у 
Србији регистровано више од 1.300 словеначких предузећа – што је далеко највећи број међу 
свим страним инвеститорима. Словеначка предузећа заједно запошљавају приближно 35.000 
људи. Инвестиције су усмерене у све сегменте српске привреде. 

Уједно бисмо желели да се више српских инвеститора одлучи за улагање у нашој држави. До 
сада су у Словенији две веће српске инвестиције – то су „Фруктал”, чији је власник српски 
„Нектар”, и „Хермес софтлаб”, који је у власништву „Комтрејда”. Оба предузећа добро послују, 
зато бисмо желели да се за инвестирање одлучи још више српских привредника. 

Србија и Словенија размениле су лане робуза око 930 милиона долара. Забележен 
је пад од око 12 одсто. Србија има дефицит од око 80 милиона долара. Шта је 
препрека, по вама, да тај обим буде много већи? 
По нашим подацима је робна размена у прошлој години износила милијарду евра, што је 
смањење за само 2,5 одсто у поређењу са 2011, док у првој половини ове године бележимо 515 
милиона евра робне размене, што је повећање за 1,8процената у поређењу са истим периодом 
прошле године, упркос отеженим условима пословања који су одраз светске привредне кризе. 
Уверена сам да ће и Меморандум о сарадњи влада Словеније и Србије, потписан за време 
посете, отворити нове могућности за привреднике обе државе при заједничком продору на 
страна – трећа тржишта. 

Може ли Словенија, као што је њој Србија (за Русију, ЗНД, Турску), да буде 
одскочна даска за већи пласман робе и услуга у ЕУ? 
Управо поменути Меморандум о сарадњи може да буде добра одскочна даска за српска 
предузећа, која ће преко Словеније улазити на тржиште ЕУ, које је за Словенију унутрашње 
тржиште, а за Србију тржиште трећих држава. Уверена сам и да ће се многа српска предузећа 
одлучити за инвестирање у Словенији, јер ће тиме уједно отворити себи врата на тржишта ЕУ. 

Које би то могле бити конкретне области, јер су наше привреде, као и у 
некадашњој заједничкој држави, биле и остале доста комплементарне? 
Управо комплементарност, која значи да се привреде допуњују на подручјима на којима су 
саме слабије, је предност повезивања и удруживања у наступању на трећим тржиштима, а и 
иначе. Постоји пуно сектора на којима можемо да удружимо знање, искуства и сировине 
којима државе располажу. Мислим на информациону технологију и с њом повезано црпљење 
ЕУ средстава, неискоришћене могућности леже и у пољопривреди и прехрамбено-
прерађивачкој индустрији, где тржишну нишу представља производња и прерада раног 
поврћа, у чему Словенија има потребна знања и искуства, а Србија изузетно плодна земљишта. 
Велики потенцијал је и у аутомобилској индустрији, сарадњи словеначких и српских 
наменских капацитета за покривање наруџбина производа војне и одбрамбене индустрије за 
треће државе, хемијска и фармацеутска индустрија… 

Словенија је, на изненађење многих у Србији, запала у приличне финансијске 
тешкоће. С каквим успехом привреда Словеније приводи крају ову пословну 
годину? 
Ове године се очекује пад привредног раста за око 2,5 одсто. То је, иначе, у већој мери 
последица проблема у нашем банкарском систему, јер кредитна криза успорава привредну 
активност. Влада је припремила план санације. 

Да ли у овој кризи, која, наравно, није само домаће природе, жалите за толаром? 
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Словенија никада није зажалила због увођења евра. То није случај ни сада, када се 
суочавамо са захтевном консолидацијом јавних финансија, санацијом банкарског 
система и јачањем конкурентности. Истина је да би у датом тренутку „стари толар” 
имао одређене предности, али их је осетно мање од онихкоје има евро. 
Хоћете ли тражити помоћ од ЕУ, односно ЕЦБ? 
Као што је већ поменуто, Словенија се суочава са захтевном консолидацијом јавних финансија 
и чишћењем банкарског система, које је кључно за поновно покретање кредитирања привреде 
и повећање раста. Део тог процеса су и независни прегледи квалитета средстава и тестови 
оптерећења наших банака. Спекулације у медијима да ће Словенија затражити међународну 
помоћ су сасвим непотребне. Словенија има бар до пролећа следеће године довољно средстава 
за неометано деловање јавних финансија. 

Да ли вам је тешко пала продаја „Меркатора” хрватском „Агрокору”? 
Морам да нагласим да „Меркатор” није продавала Република Словенија, пошто (више) није у 
државном власништву. Продаја предузећа још није завршена. Зато као председница владе 
нисам имала никакву улогу при продаји предузећа и мислим да је и то допринело да продаја 
није имала ширих политичких последица. Посебно онаквих какве је имала продаја 
„Меркатора” 2005. године. 

---------------------------------------------- 
Узорна брига о мањинама 
Није ли дошло време да Словенија боље заштити и редовније финансира 
мањинске заједнице из држава некадашње СФРЈ, дакле и српску? 
Представници народа бивше СФРЈ имају у Словенији изричито право на употребу имена својих 
народа и самоорганизовање на националној основи. Могу да развијају културу свог народа, 
негују свој језик и писмо, чувају своју историју, да се залажу за организовану присутност у 
јавности и да у сарадњи са припадницима већинског народа и других националних заједница 
доприносе мултикултуралности Словеније. Словенија више него узорно брине не само за 
мањине, већ и за народности, јер им већ годинама пружа финансијску подршку. 

---------------------------------------------- 

Закон о исплати штете избрисанима 
Зашто Словенија избрисанима није ни у понуђеном законском решењу 
дефинисала више одштете и зашто су опет прекршени рокови за испуњење те 
међународне обавезе Словеније, које је у пресуди, којом је Словенија осуђена 
одредио Европски суд за људска права? 
Као влада смо у овом мандату учинили први корак ка закључивању проблематике избрисаних. 
У јулу ове године смо припремили Закон о исплати штете особама које су биле избрисане из 
регистра сталних становника. Тиме смо показали врло јасну вољу, као и то да смо свесни 
хитности и одговорности да питање избрисаних решимо брзо, у складу са стандардима 
демократске државе, чиме се затвара важно питање из периода по стицању независности 
Словеније. Напоре наше владе је прошле недеље подржао и одбор министара Савета Европе у 
Стразбуру. Мислим да те мере представљају велики труд и завет Словеније да ће правично 
удовољити жртвама брисања. 

Слободан Костић 
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Вучковић: Порез на ниже плате дао би 
ефекте у буџету 

Тањуг  

Члан Фискалног савета Владимир Вучковић изјавио је данас да је код солидарног пореза 

кључно да се види на коју основицу ће бити примењен и да би тек порез на ниже плате дао 

ефекте у буџету. 

Председник владе Србије, Ивица Дачић, рекао је раније да се размишља о увођењу неке врсте 

солидарног пореза на највеће плате у јавном сектору, али да о томе још нису донете било какве 

одлуке. 

 

"Све преко 100.000 динара није, у буџетском смислу, издашно и Фискални савет је предложио 

да та граница буде знатно нижа, 40.000. Тек ако порез буде примењен на ниже плате од 

40.000-50.000 динара, евентуално и на пензије, тек тада би ефекат у буџетском смислу био пун 

и добар", рекао је Вучковић за РТС. 

 

Поводом дијалога с мисијом Међународног монетарног фонда (ММФ), он је казао да су 

јучерашњи разговори представника ММФ-а и Фискалног савета протекли добро и да је 

делегација дошла у Србију како би утврдила стање у српској економији. 

Како је додао, овог пута преговарачка мисија ММФ-а нема пуно предлога и сугестија, јер је ту 

да види како ствари теку и какве економске мере влада спрема. 

Мисију ММФ, како тврди, тренутно највише интересује фискална област, стање у јавним 

финансијама, а с обзиром да ће Србија ове године мати висок дефицит и јавни дуг, ММФ се 

интересује какви су прави подаци и шта се спрема од мера за следећу годину и наредне године. 

 

Вучковић је, такође, навео да влада и Министарство финансија припремају план економских 

мера и да, према његовим сазнањима, још нису познате дефинитивне мере које ће бити 

предузете. 

 

Замрзавање плата у јавном сектору би, сматра Вучковић, био први добар корак, али је потребно 

и да дође до рационализације радне снаге у јавном сектору, и то не само кроз забрану новог 

запошљавања, него и кроз отпуштања у појединим областима. 

 

"Само после тога привреда би могла нормалније да ради и дише", рекао је и додао да је тешко 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/409877/Vuckovic-Efekti-u-budzetu-tek-od-poreza-na-nize-plate
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очекивати нови ребаланс буџета до краја године, јер влада и Министарство финансија треба да 

се концентришу на буџет и економску политику за 2014. годину. 

 

Вучковић је оценио и да јавна предузећа представљају један од извора неефикасности, који 

оптерећује јавне финансије, с обзиром да сви грађани враћају њихове дугове. 

 

"Кључан елемент у оздрављењу јавних финансија је контрола и реструктурирање јавних 

предузећа и влада мора да нађе начин да успостави контролу над њима, јер тамо има доста и 

јавашлука и пропуста у управљању, и то мора да се реши", рекао је Вучковић. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/409657/Radulovic-Zaposljavanje-je-stratesko-pitanje-Vlade 

Радуловић: Запошљавање је стратешко 
питање Владе 

С.Лакић  

- Основи приоритети Владе јесу регулаторна реформа, решавање судбине 615 друштвених 

предузећа, професионализација државних и јавних компанија и подизање конкурентности и 

ликвидности привреде - рекао је данас министар привреде Саша Радуловић. 

Он је на конференцији за новинаре рекао да ће у договору са Светском банком до средине 

наредне године Влада решити питање статуса 179 предузећа у реструктурирању која годишње 

коштају буџет 750 милиона долара. 

  

- Стратешко питање Владе јесте и запошљавање - изјавио је Радуловић и додао да ће Влада у 

наредном периоду контионуирано мерити заполсеност. 

  

Он је истакао да је највећи проблем 220.000 предузетника и 88.000 предузећа која 

запошљавају 730.000 људи намет на рад због кога је њихова конкурентност мала. 

  

Радуловић је још једном поновио да Влада мора смањити намете на рад, увести прогресивне 

стопе опорезивања и сузбијати сиву економију. 

  

О детаљима није причао, јер како каже, то није у надлежности Министарства привреде, већ у 

надлежности Владе.  
 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/409657/Radulovic-Zaposljavanje-je-stratesko-pitanje-Vlade
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/posao_za_370_radnika.4.html?news_id=268599 

У Оџацима отворена фабрика канадске компаније Магма 

Посао за 370 радника 

АУТОР: А. МИЛОШЕВИЋ 

Оџаци - Држава мора да смањи фискални дефицит за бар два одсто, а Српска напредна странка 

ће се у наредна два дана изјаснити о предлогу премијера Србије Ивице Дачића за увођење 

„солидарног пореза. Нисам одушевљен том идејом, али на неки начин се мора смањити 

дефицити. Неприродно је да нам у јавном сектору који је на неки начин издржаван, плате буду 

30 одсто веће него у приватном сектору - рекао је јуче вицепремијер Александар Вучић 

приликом отварања фабрике пресвлака за седишта канадске компаније Магна. 
Он је подсетио да су се медији за то залагали и изразио очекивање да ће они сад вршити 
притисак да се то и оствари и да ће подржати такву меру. Вучић је додао да је неприродно да 
плате у јавном сектору буду 30 одсто веће него у приватном. 

Говорећи о средствима из Уједињених Арапских Емирата, вицепремијер је рекао да ће новац 
бити искориштен за омогућавање наводњавања у пољопривредним предузећима, и да ће се 
искористити за одобравање кредита са каматом не већом од 1,5 одсто. Он је на критике тог 
аранжмана одговорио да не постоји математика која би показала да српска пољопривреда 
може драматично да напредује уситњавањем поседа, иако зна да би многи волели да јефтино 
купе њиве чак и ако не знају шта да раде са њима. 

Вучић је за инвестицију Магме рекао да је запошљавање људи најбољи резултат и најавио да ће 
у тој фирми до средине наредне године радити 450 људи. 

- Желим вам много пристојних плата и много посла. Србија са Магном је другачија него без ње 
- рекао је Вучић, који је честитао радницима на томе што су спремни да уче и напредују, како 
би Србија постала боља земља. 

Он је додао да је републичка влада дала 2,2 милиона евра субвенција за ову фабрику, док је 
општина и покрајина обезбедили инфраструктуру. Вучић је обећао да ће влада и убудуће 
узимати новац пореских обвезника за подршку оваквим пројектима, у мери у којој то буде 
могуће. 

Војвођански премијер Бојан Пајтић је рекао да су разговори о доласку Магне започели пре 
шест година и да је то једна од најмодернијих фабрика у покрајини. Пајтић је додао да је јуче 
потписао споразум са Штајерском о наставку сарадње на привлачењу инвестиција, са којом је 
прво разговарао и о доласку Магне. 

Производња за Немачку и Шпанију 
Бернар Нигермајер, извршни потпредседник Магна ситинга за Европу, рекао је да у фабрици 
у Оџацима, величине 4.000 квадратних метара тренутно ради 314 радника, који праве 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/posao_za_370_radnika.4.html?news_id=268599
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пресвлаке за Смарт, Рено и Форд и да те делове шаљу у Магнине фабрике у иностранству у 
којима се комплетирају седишта. Тренутно се делови шаљу у Немачку и Шпанију, а од 
наредне године ће ићи и у Велику Британију и Чешку. Магна је пети произвођач ауто делова 
на свету и запошљава 18.000 радника. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radulovic_preduzeca_nerado_daju_podatke.4.html?news_id=268596 

Личне карте фирми у приватизацији и јавних предузећа до средине месеца 

Радуловић: Предузећа нерадо дају податке 

АУТОР: И. НИКОЛЕТИЋ 

Београд - Ни једна од личних карата јавних предузећа и привредних друштава које треба да 

обухватају попис имовине, обавеза, купаца и добављача фирми, а које је требало да буду 

достављене Министарству привреде, не садржи потпуне податке, изјавио је министар Саша 

Радуловића на конференцији поводом првих месец дана мандата у Влади. Рок за достављање 

личних карата продужен је до краја недеље, након чега ће бити објављен списак предузећа која 

нису хтела да сарађују, а 15. октобра биће објављен јавни позив фирмама у реструктурирању да 

се укључе у поступак решавања њиховог статуса. 

 
- Од 615 привредних субјеката који су у ингеренцији Агенције за приватизацију и од 35 јавних 
предузећа, добили смо веома шкрте податке, ни једна лична карта није потпуна, иако су се 
тражиле информације које су иначе законска обавеза. Од 216 предузећа нисмо добили никакву 
слику, 114 је дало незадовољавајуће карте, 49 је кооперативно, али су подаци лоши, док тек 46 
има приближно потребне податке. Од 153 остала предузећа у Агенцији, 17 не жели никакву 
сарадњу, осам је дало незадовољавајуће информације, једно сарађује али са лошим подацима, 
док је 127 приближно испунило захтеве - рекао је Радуловић. 

Он је нагласио да од јавних предузећа једно не жели да даје податке, девет је дало 
незадовољавајуће информације, 12 их је кооперативно али су подаци лоши, док је 13 дало 
податке који су употребљиви. Радуловић је нагласио да се недостављање тражених података 
неће толерисати, и да ће бити санкционисано. 

Према речима министра, привреди треба смањити намете и прогресивно опорезивање било би 
ефектније, али Влада још није утврдила на који начин ће то бити урађено и у ком року. И 
пореска реформа ће ићу у правцу смањења доприноса, али не и пореза на доходак, што значи 
да локалне самоуправе не треба да брину да ће остати без дела прихода. Примена нових 
пореских решења за које се определи Влада, зависиће, како је рекао Радуловић, од стања у 
републичком буџету, чији је дефицит тренутно већи од планираног, услед пада прихода, али се 
министар узда и да ће нови порески систем омогућити да се великим делом легализује сива 
економија која чини више од 30 одсто у укупном промету. Наиме, садашња захватања и 
отерала су велики део привредника у сиву зону и на црно тржиште, а уколико би стопа била 
прихватљива, и њима би било лакше да легализују бизнис, што би могло да попуни буџетску 
рупу насталу због смањења захвата. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radulovic_preduzeca_nerado_daju_podatke.4.html?news_id=268596
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Радуловић је најавио да ће до краја године бити усвојене измене четири закона - о раду, о 
планирању и изградњи, приватизацији и стечају. најавио је и да ће 15. октобра бити објављен 
позив инвеститорима за 179 предузећа у реструктурирању. „Намера је да се до краја ове године 
утврди да ли има заинтересованих купаца или инвеститора који желе да се укључе у решавање 
проблема предузећа у реструктурирању“, рекао је он. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/drzava-trazi-kupca-ili-spasioca-za-179-firmi 

Држава тражи купца или спасиоца за 179 
фирми 

Министар привреде Саша Радуловић најавио је да би Министарство привреде 15. 
октобра требало да објави јавни позив за 179 предузећа у реструктурисању да би се 
сви који желе укључили у решавање статуса тих предузећа. 

Радуловић је на конференцији за новинаре у Влади Србије, на којој су представљени резултати 
рада у првом месецу мандата, рекао да ће се јавни позив односити на 179 предузећа у 
реструктурисању која ће имати објављене личне карте, доступне свима који желе да помогну 
кроз поступак куповине, јавно-приватно партнерство или пословне планове. Министар је рекао 
да је циљ Министарства да до половине 2014. године реши статус предузећа у реструктурисању 
и да ће се тај план поштовати. 

– Очекујем да поступак завршимо до краја године, да прикупимо што више писама о 
заинтересованости, што више предлога о пословним плановима да бисмо онда могли из тога 
определити на који начин ће се решавати статус тих предузећа – навео је Радуловић. Он је 
рекао да “има места где већ имамо заинтересоване инвеститоре” и да и председник Републике 
даје велики допринос томе. Радуловић је додао да се користе “сви канали да се дође до 
квалитетних инвеститора” да би се предузећа поставила на ноге и сачувало што више радних 
места. 

По његовим речима, Фонд за развој је дао велики број кредита који су ненаплативи па је уведен 
принцип да сва предузећа која не плаћају рате кредита на време такође морају да попуне личне 
карте. 

– И то је један од механизама како ћемо видети да ли та предузећа имају тешкоће у пословању 
или се дешавају неке друге ствари – рекао је министар. 

Он је навео и да је Агенција за осигурање извоза дала предузећима значајан број кредита које 
не могу да врате. Такође је рекао да ће се успех Владе мерити и тиме да ли се покренуло 
запошљавање и да је важно да постоји раст. 

– Ниво јавног дуга јесте велики, али морамо пронаћи раст и једна од првих ствари где га 
можемо добити “бесплатно” је померање границе између “сиве” економије и легалних токова – 
рекао је министар. Он је навео да је неопходно да се до краја године измене закони о раду, о 
стечају и о приватизацији, као и о планирању и изградњи, да би се унапредили услови у којима 
функционише привреда. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/drzava-trazi-kupca-ili-spasioca-za-179-firmi
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Радуловић је казао и да је пореска реформа стратешко опредељење Владе Србије, а навео је да 
локалне самоуправе ни на који начин неће бити оштећене јер се та реформа више тиче 
смањења доприноса као компоненте намета на рад. 

Е. Дн. 
  

Раст пореза на доходак 
Радуловић је најавио да ће, између осталог, основни приоритети Министарства привреде у 
наредном периоду бити регулаторна реформа, решавање проблема предузећа у 
реструктурисању, професионализација предузећа и подизање конкурентности и ликвидности 
привреде. По његовим речима, морају се смањити намети на рад, увести прогресивна стопа 
опорезивања и смањити “сива” економија. 

Радуловић је најавио увођење прогресивног система опорезивања, односно смањење намета на 
рад, што ће значити пад доприноса, односно раст пореза на доходак. Он је казао да следеће 
године очекује прве видљиве резултате и помак у борби против “сиве” економије и да би њено 
смањење требало да буде замајац раста у економији. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/eksperti-mere-dobre-ali-potrebni-i-dobri-programi 

Експерти: Мере добре, али потребни и добри 
програми 

 

Смањивање највећих плата у јавном сектрору и замрзавање запошљавања у јавној 
администрацији су разумне мере, али да би се оне спровеле потребни су добри 
програми, оценили су стручњаци. 

Саветник министра привреде Александар Стевановић оценио је да је смањивање највећих 
плата у јавном сектору разумна најава, имајући у виду да су у државном сектору плате значајно 
веће него у привреди. 

"Та привреда пуни државни сектор средствима", рекао је Стевановић  Танјугу и додао да је 
смањивање плата и замрзавање запошљавања у државној администрацији потребан услов, али 
не и довољан. 

Према његовој оцени, замрзавање запошљавања неће донети уштеде, већ ће само спречити 
настанак нових расхода. 

"Смањење плата у јавном сектору, линеарно може да смањи у доброј мери трошкове, али 
резања морају настати и на другој страни", рекао је Стевановић. 

Према његовим речима, треба размишљати о томе да се у Србији можда не опорезују праве 
ствари и да је потребно променити структуру опорезивања."Треба размишљати и о другим 
стварима, а не само о томе како што више приходовати повећањем пореза, а на другој страни о 
томе како да се нешто уштеди. Мора се мислити и о развоју", рекао је он. 

Стевановић је рекао да је битно да се добро размисли о томе колико људи треба Србији и на 
којим позицијама."Негде очигледно имамо превише људи, а  негде премало који не могу да 
изнесу послове. Не може се ставити на пањ  па сећи, него треба проучити све делове државне 
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управе и доћи до једне рационалне структуре, где би држава била фактор стабилности и фактор 
развоја, а не као до сада проблем за већи део привреде и грађана", оценио је Стевановић. 

Декан Београдске банкарске академије Хасан Ханић оценио је да би било добро да се донесе 
привремена одлука којом би се спречило повећање броја запослених у јавном сектору. 

Имајући у виду да су плате у јавном сектору око 30 одсто више од зарада у приватном сектору, 
који уз то обезбеђује плате за јавни сектор, а и ризици од губитка посла код приватника су 
већи, привремено би требало увести и екстра опорезивање на плате у јавним службама, рекао је 
Ханић. Он је додао да би тај порез требало увести за плате изнад 100.000 динара месечно. 

 Приход од екстра опорезивања плата у јавним службама не би био значајан, али би у 
комбинацији за другим пореским мерама и уз опорезивање по разним основама, укупан 
прилив у буџет на крају ипак био значајан, додао је Ханић. Ханић је напоменуо да у условима 
кризе запослени у јавном сектору сносе најмањи терет и да криза највише погађа приватнике, 
што се одражава на смањење броја запослених и прихода тог сектора, као и на губитке 
приватних предузећа, који имају високе трошкове за кредите и недостатак обртних средстава. 
Директор Уније послодаваца Србије Драгољуб Рајић сматра да су за смањивање вишкова у 
јавном сектору потребни добри програми и принцип такозваног доброг менаџерског 
управљања. Он је рекао да су и претходне владе имале између осталог циљ да замрзну 
запошљавање у јавној администрацији, али да им то није пошло за руком, већ да се напротив, 
број запослених само повећавао. 

Рајић је рекао да је у јавном сектору око 180.000 људи вишак и да би решење могло да буде да 
се они, уместо да се отпусте, једним делом захваљујући одговарајућим програмима, "пребаце" у 
приватан сектор. Како је казао, тај посао није лак и потребно је да се добро осмисли. Он је 
такође рекао да је проблематично то што су плате у јавном сектору у Србији веће него у 
приватном, а да је у многим другим земљама ситуација обратна. 

 Премијер Србије Ивица Дачић најавио је да ће се у циљу економског опоравка земље заложити 
да се смање највећих плата у јавном сектору. 

Раније је први потпредседник Владе Србије Александар Вучић указао на могућност замрзавања 
запошљавања у јавној администрацији. 

(Танјуг) 
 

24 САТА 

http://www.24sata.rs/vesti/beograd/vest/policajci-u-civilu-kao-cuvari-vozaca-u-gradskom-prevozu/108205.phtml 

Полицајци у цивилу као чувари возача у 
градском превозу 

Аутор: М. Ташковић  

Три синдиката ГСП “Београд” - Самостални, Независност и Београдски синдикат - 

прете да ће возаћи започети штрајк ако их у наредних десет дана руководство овог 

предузећа, полиција и правосуђе не заштите од све учесталијих напада. 
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ШТРАЈК - Реакција на ове захтеве синдиката већ је стигла па ће полицајци у цивилу од ове 

недеље почети да дежурају на појединим ГСП линијама. 

- Полицајци у цивилу радиће на одређеним трасама, а биће омогућена и директна веза возача 

са дежурним центром МУП-а - истичу у Секретаријату за саобраћај и додају да ће се починиоци 

инцидента одмах приводити код судије за прекршаје. 

Чак три напада на возаче градског превоза у последњих недељу дана утицала су да сва три 

синдиката ГСП “Београд” поново затраже статус службеног лица за њихове раднике за 

воланом, као и оштрије казне за виновнике тих инцидената. 

- Тачно пре годину дана послали смо иницијативу Министарству правде да возачи градског 

превоза добију такав статус и нисмо добили никакав одговор. Невероватно је да ниједан 

нападач на возача до сада није добио казну затвора. Доста нам је пребијања и тражимо 

конкретне мере. За почетак захтевамо да се и у старим возилима поставе безбедоносне камере 

код возача - каже Дејан Данојлић, председник Синдиката “Независност”. 

Уколико им се ови захтеви не услише у наредних 10 дана, у овом синдикату спремају радикалне 

мере. 

- Затражићемо од свих возача градског превоза да на пет минута обуставе вожњу на свим 

линијама, а ако ни тада не реагују надлежни у потпуности ћемо прекинути рад - прети 

Данојлић. 

С друге стране, у Самосталном синдикату позивају на одговорност послодавца за немиле 

догађаје. 

- Тражимо од послодавца да предложи и донесе по хитном поступку мере за заштиту 

безбедности возног особља. Тренутно руководство предузећа је дало себи да обави конкретне 

разговоре са врхом полиције и правосуђа па очекујемо решења - кажу у овом синдикату. 

  

Камера открила нападача у Земуну 

СНИМАК - У Синдикату “Независност” истичу да је помоћу безбедносне камере 21. јула 

откривен нападач који је насрнуо на возача аутобуса у Земуну. Тренутно се, како кажу, на 

основу тог видео-снимка води прекршајни поступак против нападача. 
 

 


