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Поново паре за радна места! 
Д. И. КРАСИЋ  

Држава вратила субвенције за инвестиције у производњу, извозне услуге и 
туризам. Висина дотација зависиће и од бруто плата радника 

Највећи српски извозник „Фијат“ почео је производњу захваљујући субвенцијама 

ДРЖАВА је омогућила субвенције из буџета за домаће и стране инвеститоре који уложе 
значајан новац у развој производње у Србији. У Уредби усвојеној прекјуче помоћ је предвиђена 
и за инвестиције у услуге које могу да буду предмет међународне трговине, као и стратешке 
пројекте у туризму. Субвенције ће се, као и до сада, додељивати преко Агенције за страна 
улагања и промоцију извоза (СИЕПА), а висина помоћи из државне касе зависиће првенствено 
од вредности улагања.  
Дотације ће се "мерити" на основу оправданих трошкова улагања или трошкова бруто плата 
потребних за отварање нових радних места у периоду од две године. У оправдане трошкове 
спада и закуп пословних просторија. 
Уредба предвиђа да велике компаније могу да добију подстицај до 50 одсто оправданих 
трошкова инвестиционог пројекта, средње до 60 одсто, а мале до 70 одсто трошкова. Ово важи 
за инвестиције вредне до 50 милиона евра. За износе веће од тога, субвенције ће процентуално 
бити мање. Тако ће они који инвестирају више од 100 милиона евра, моћи да рачунају на 
максимум 17 одсто од ових трошкова. 
Уз све ово, без обзира на то колико је вредна инвестиција, услов је и да сам инвеститор 
обезбеди учешће од минимум 25 одсто оправданих трошкова свог улагања из сопствених 
извора или других, мимо државе. 
Влада Србије предвидела је шест категорија инвеститора, односно пројеката који имају право 
на субвенције. 
У прву спадају инвестиције у производном сектору којима се обезбеђује отварање најмање 50 
нових радних места у најнеразвијенијим и девастираним општинама, уз вредност инвестиције 
од најмање 500.000 евра. У другој су такође производне инвестиције, али са минимум 100 
новоотворених радних места у општинама у првој, другој и трећој групи развијености, 
вредности инвестиције од најмање милион евра. 
Трећа категорија са правом на субвенције су инвестиције у сектор услуга које могу бити 
предмет међународне трговине (овде се најчешће мисли на ИТ индустрију), чија је минимална 
вредност 300.000 евра и којим се обезбеђује отварање најмање 20 нових радних места. Четврте 
су инвестиције у стратешке пројекте из области туризма чија је минимална вредност пет 
милиона евра и којима се обезбеђује отварање најмање 50 нових радних места. 
Пета категорија обухвата велике инвестиционе пројекте под условом да најмање 20 одсто од 
вредности инвестиционог пројекта буде реализовано у току годину дана од склапања уговора. 
И, коначно, у шестој групи налазе се средњи инвестициони пројекти, под условом да најмање 
10 одсто од вредности инвестиционог пројекта буде реализовано у току првих годину дана.  
УЛАГАЊА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА 
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УРЕДБОМ је предвиђено и улагање од посебног значаја, и ту се новац из буџета издваја по 
одлуци Владе. Та средства могу да се користе за финансирање улагања Србије у капитал 
заједничког привредног друштва, као и за доделу субвенција инвеститору, односно 
заједничком привредном друштву. Република Србија може у заједничко привредно друштво 
као улог унети новчана средства, покретну и непокретну имовину, као и друга права која су у 
њеној својини. 
РАЧУНИЦА 
ИНВЕСТИТОР који улаже више од 100 милиона евра, имаће право на субвенције по следећој 
"рачуници": 
1. за оправдане трошкове до 50 милиона евра - до 50% тих трошкова, 
2. за део оправданих трошкова од 50 до 100 милиона евра - до 25% тих трошкова, 
3. за део оправданих трошкова већи од 100 милиона евра - до 17% тих трошкова. 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vujovic-Ugrozeno-10_000-preduzeca-i-30_000-preduzetnika.sr.html 

Вујовић: Угрожено 10.000 предузећа и 
30.000 предузетника 
БЕОГРАД –Министар привреде Србије Душан Вујовић изјавио је да на поплављеним 
територијама у земљи има око 10.000 привредних друштава и око 30.000 предузетника, али да 
нису сва предузећа пођеднако угрожена. 

Вујовић је за „Недељник” рекао да се ти подаци односе на Колубарски, Мачвански и 
Моравички округ, као и на Обреновац, Јагодину, Параћин и Ћуприју, и да је у неким 
предузећима производња обустављена, док друга раде отежано због проблема у транспорту 
сировина. 

Он је рекао да је потврђено да ће Светска банка у договору с Владом Србије обезбедити 
такозвани ЕРЛ (Емергенцy рецоверy лоан) кредит за брз опоравак који има пет милиона 
долара за припрему и неограничен износ на располагању. 

„Припреме за коришћење тих средстава, у договору с Владом Србије, трајаће две до три недеље. 
Постоји могућност да Светска банка финансира до 40 одсто стварних трошкова изазваних 
непогодом”, рекао је Вујовић и додао да су Србији на располагању и стручњаци Светске банке. 

Вујовић је рекао да се након првог позива Министарства привреде за помоћ угроженима у 
поплавама пријавило више од 130 предузећа, а да је у међувремену тај број порастао и 
свакодневно се јављају фирме које хоће да се укључе у акцију. 

Бета 
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http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/468144/Vranje-Tekstilci-Jumka-deblokirali-upravnu-zgradu 

Врање: Текстилци “Јумка” деблокирали 
управну зграду 

В. Пешић  

Текстилци врањског„Јумку“ који штрајкују од 23.јануара деблокирали су управну зграду 

компаније и дане викенда проводе у својим домовима. 

Синдикалци највљују да ће у понедељак блокирати фабричке капије 

Председник Самосталног синдиката Слађан Митић изјавио је да ће незадовољни радници већ 

од понедељка радикализовати штрајк блокадом фабричких капија “како би онемогућили улаз 

онима који су за шиваћим и другим машинама”. 

 

- Руководство је посредством врањске филијале Националне службе за запошљавање 

ангажовало нове раднике. Овакав потез челника „Јумка“ је незаконит, јер за време обуставе 

рада не могу да се попуњавају радна места штрајкача. 

  

Менаџмент на све начине врши притисак да одустанемо од штрајка. Више од 100 штрајкача 

добило је предотказна решења. Недопустиво је што је у петак интервенисала и полиција - рекао 

је Митић. 

 Због испуњења обавеза према Војсци Србије и другим партнерима, учешћу компаније у 

тендерима вредним 1,2 милијарду динара и лошој сотуацији у земљи после поплава, 

председник Надзорног одбора Бранислав Поповић (СНС) и в.д.генералног директора Горан 

Ђорђевић (СНС) позвали су штрајкаче да до 28.маја дођу на посао. 

  

- Испунили смо обећање и радницима који су ове године били за машинама, зависно од 

учинка, исплатили надокнаде од 5.000 до 21.000 динара. Уколико се сви врате на посао и 

покрене производња у већем капацитету, плате ће бити редовне. 

  

Договорићемо се са радницима да им у неколико рата исплатимо четири заостале зараде - каже 

Бранислав Поповић. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/468144/Vranje-Tekstilci-Jumka-deblokirali-upravnu-zgradu
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Он тврди да од 1.650 запослених, у „Јумку“ штрајкује око 250 радника. 

  

- У погонима конфекције, дорадеи трикотаже ради 650 радника. Остали не долазе на посао и на 

њивама се баве пољопривредом - рекао је Поповић. 

  

Извршни директор „Јумка“ Бранислав Трајковић каже да је повољна околност што текстилни 

комбинат нема финансијске обавезе према банкама, већ само држави као већинском власнику 

дугује око 470 милиона динара. 
 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/politika/socijalno-ekonomski-savet-i-o-poplavama_489050.html 

Социјално-економски савет и о поплавама 

БЕОГРАД -  

Социјално-економски савет данас ће разматрати стање у земљи изазвано 

поплавама, а вероватно и измене Закона о раду, казао је председник Уније 

послодаваца Србије Небојша Атанацковић. 

"Вероватно ће се разговарати и о изменама Закона о раду, јер синдикат на томе инсистира, 

иако то није била тема претходног састанка, одржаног 16. маја", казао је Атанацковић. 

Према његовим речима, о изменама Закона о раду ће се разговарати на посебној седници 

Савета кога чине представници Владе, Уније послодаваца и репрезентативних синдиката - 

Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских синдиката "Независност". 

На седници Савета одржаној прошлог петка договорено је да премијер Александар Вучић буде 

члан Савета, уместо министарке државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички. 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=23&nav_id=852186 

Савет и сутра о поплавама и о ЗОР 
ИЗВОР: БЕТА 

Београд -- Социјално-економски савет сутра ће разматрати стање у земљи 

изазвано поплавама, а вероватно и измене Закона о раду. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/politika/socijalno-ekonomski-savet-i-o-poplavama_489050.html
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=23&nav_id=852186
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"Вероватно ће се разговарати и о изменама Закона о раду, јер синдикат на томе инсистира, 

иако то није била тема претходног састанка, одржаног 16. маја", казао је председник Уније 

послодаваца Необојша Атанацковић. 

Према његовим речима, о изменама Закона о раду ће се разговарати на посебној седници 

Савета кога чине представници Владе, Уније послодаваца и репрезентативних синдиката - 

Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских синдиката "Независност".  

 

На седници Савета одржаној прошлог петка договорено је да премијер Александар Вучић буде 

члан Савета, уместо министарке државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=23&nav_id=851958 

СССС: Још да се преговара о ЗОР 
ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Крушевац -- Члан Председништва СССС Миленко Михајловић каже да синдикати 

и даље траже да се преговара о пет најважнијих тема које треба да регулише нови 

Закон о раду. 

Он је уочи седнице већа Савеза самосталног синдиката у Крушевцу објаснио да је реч о раду на 

одређено време, отказима од стране послодаваца, отпремнинама, проширеном дејству 

колективног уговора и минималној заради. 

"Одлука председништва је да не одступимо од тих пет стубова који су по нама кључни за један 

квалитетнији закон о раду који је био прихватљив. Данас ћемо одржати и локални социјално-

економски савет на коме ћемо делегирати питања предузећа у Крушевцу која имају проблеме и 

о активностима везаним за њихову будућност", рекао је Михајловић.  

 

Он је поновио да веће синдиката и даље остаје при ставу да се у новом закону о приватизацији 

инсистира на радничким акционарствима. 
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