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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:508975-Regulisan-i-posao-na-daljinski 

Regulisan i posao “na daljinski“ 
J. Ž. SKENDERIJA  

Novim Zakonom o radu zaposleni koji rade od kuće imaju ista prava kao i ostali. U ovom 

slučaju, rešenja podržavaju obe strane: i sindikati i poslodavci 

PROGRAMERIMA koji žive u Nišu i rade za gazdu u Americi, firma neće morati da plaća prevoz... 
Oni, kao i majke sa malom decom i trudnice koje u dogovoru sa šefom rade od kuće, dizajneri, 
prevodioci, konsultanti koji ne moraju svakog dana na radno mesto, samo su neke od mogućnosti 
koje predviđa novi zakon o radu. Posao „na daljinu“ postojao je u Srbiji i ranije, ali samo u sivoj 
zoni. Sada je, kako tvrde u Ministarstvu rada, sve legalizovano i onaj ko bude tako radio više neće 
biti kažnjavan, što je doskora bio slučaj. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:508942-Obracun-Poreske-uprave-sa-sivom-ekonomijom 

Obračun Poreske uprave sa sivom ekonomijom 
Novosti online  

Uz postojećih 600 poreskih inspektora na teren izlazi još 400, a pomoćnica direktora Poreske 

uprave Rada Kostić kaže da će poreski kontrolori pratiti izdavanje fiskalnih računa i da li su 

radnici prijavljeni 

 
Ove godine prihodi od poreza veći su nego prethodne, ali je ostao problem sa naplatom PDV-a. Kao 
deo mera borbe protiv sive ekonomije, Poreska uprava krenula je u veću kontrolu privrede. 

Uz postojećih 600 poreskih inspektora na teren izlazi još 400, a pomoćnica direktora Poreske 

uprave Rada Kostić kaže da će poreski kontrolori pratiti izdavanje fiskalnih računa i da li su radnici 

prijavljeni. 

"Takvim intenzitetom kakvim ja ne pamtim da smo do sada radili, uputili smo sve snage koje 

imamo, radimo maksimalno. Dnevno dobijamo izveštaje i rezultati su za početak fantastični", rekla 

je Kostićeva, gostujući u Dnevniku RTS-a. 

Prema njenim rečima, kontrole se vrše po svim mestima u zemlji i to po anonimnim prijavama i po 

proceni Poreske uprave. 

Od 12.500 kontrola fiskalnih kasa i kontrole da li su radnici prijavljeni, bilo je ukupno 22 odsto 

nepravilnosti, precizira Kostićeva i dodaje da su posledice zatvaranje radnje i prekršajna kazna. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:508975-Regulisan-i-posao-na-daljinski
http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:508942-Obracun-Poreske-uprave-sa-sivom-ekonomijom
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"Zatvaranje radnje može biti od sedam do 60 dana. Kad se zatvori, to bi treblo da bude svima nauk 

- i kod koga su stigli kontrolori i kod koga nisu - da je verovatno bolje da svoje zaposlene prijave", 

ističe pomoćnica direktora Poreske uprave. 

Podsetila je i da je zakon predvideo pogodnosti za poslodavce - pravo na povraćaj doprinosa od 60 

odsto imaju oni koji zapošljavaju do devet radnika, od 10 do 99 radnika 60 odsto, a oni koji 

zapošljavaju 100 i više ranika mogu povratiti i 75 odsto uplaćenih doprinosa. 

Odgovarajući na kritike ministra privrede da postoje čitavi gradovi gde se ne izdaju računi, Rada 

Kostić navodi da je u tim gradovima PDV naplaćen bruto, ali kada se izvrši povraćaj PDV-a ne 

ostane mnogo za budžet. 

"Kada budu urađene analize za gradove kod kojih imamo taj problčem, može se desiti da se u tim 

gradovima nalaze veliki izvoznici i da je negativan PDV (neto) zato što je veliki povraćaj", 

objašnjava Kostićeva. 

Prema njenim rečima, Poreska uprava od prošle godine može da kontroliše i sivo ili crno tržište, 

koje je ranije bilo u nadležnosti Tržišne inspekcije. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/493386/Otpis-dugova-ceka-750000-siromasnih 

Otpis dugova čeka 750.000 siromašnih 

Večernje novosti, Tanjug  

Sve je više građana u Srbiji koji ne mogu da namire dugovanja bankarima, elektroprivredi i 

komunalnim preduzećima, a do oprosta duga moglo bi da dođe jedino ukoliko država napravi 

socijalne karte, pišu današnje „‟Novosti‟‟. 

Samo za struju ljudi u našoj zemlji duguju 1,1 milijardu dinara, a Srbija ima više od 600.000 

korisnika stalne ili povremene novčane pomoći, u koju, ipak, nisu uključeni svi, jer, kako se navodi, 

najmanje 750.000 ljudi živi u teškoj bedi. 

  

Prema statističkim podacima, oko 140.000 živi u gladi, a svaki drugi građanin mlađi od 25 godina je 

nezaposlen, dok je sve više siromašnih i u kategoriji onih koji žive od plate, pišu „‟Novosti‟‟. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/493386/Otpis-dugova-ceka-750000-siromasnih
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Građani Srbije do sada su uzeli oko pet milijardi evra kredita od banaka, od toga najviše stambenih 

- oko 3,2 milijarde evra. 

  

Prema podacima Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije, svaki stanovnik je dužan bankama i 

lizing kompanijama po 836 evra, od toga za zajmove 749 evra, minuse po tekućem računu 35 evra, 

kreditne kartice 47 evra, a za lizing usluge šest evra. 

  

Iako su, kako pišu „‟Novosti‟‟ naši žitelji najmanje zaduženi u Evropi, zabrinjava porast kredita koji 

ne mogu da se vrate. 

  

Tako je ukupan nivo nenaplativih zajmova premašio deset odsto, a oko 120.000 građana više ne 

može da otplaćuje rate. 

  

U Srbiji ne postoji lični bankrot, kao na primer u Hrvatskoj, a država se do sada veoma malo mešala 

u poslovanje banaka. 

  

Nikada nije primenila nijednu administrativnu meru, kao što su, recimo ograničenja kamatnih stopa 

ili otpis dugova najsiromašnijim stanovnicima, pišu “Novosti”. 

  

Potpredsednik srpske vlade Zorana Mihajlović ranije se saglasila da postoji jedan deo stanovništva 

koji ne može da plati dugove i zbog toga je, kako je rekla, ministarstvo energetike imalo tri 

reprograma duga za struju. 

  

„‟Ali, da bi se preduzelo nešto slično kao u okruženju, neophodno je prvo napraviti socijalnu kartu. 

Tek na osnovu nje moglo bi se razgovarati o otpisu dugovanja ili nekoj drugoj meri za pomoć 

prezaduženima‟‟, rekla je Mihajlović. 

  

Ministarska je podsetila i na onaj procenat stanovništva koji redovno plaća obaveze i koji može da 

kaže da neće da ih izmiruje jer se to ne isplati. Tako su mnogi i prilikom reprograma za struju 

smatrali da otpisi nisu fer, rekla je Mihajlović. 

  

U Makedoniji je u avgustu doneta odluka da se najsiromašnijim građanima čije porodice nemaju 

prihode veće od 1.700 evra, oproste neplaćeni računi i krediti. U Hrvatskoj vlast pregovara sa 

bankama, komunalnim preduzećima i teleoperaterima o oprostu dugova građanima koji ne mogu da 

plate. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/493281/Vulin-Zastiticemo-najsiromasnije 

Vulin: Zaštitićemo najsiromašnije 

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je da će politika 

Vlade Srbije u predstojećim razgovorima sa Međunarodnim monetarnim fondom o smanjenju plata i 

penzija biti da najsiromašniji moraju biti zaštićeni. 

Vulin je rekao novinarima da će predsednik Vlade Srbije, s obzirom na to da se u ovoj Vladi zna 

red, u ponedeljak izaći pred javnost i reći šta nas očekuje. 

  

- Sačekajmo ponedeljak kada će se vrlo precizno znati šta će se dešavati dalje, a ono što sada 

mogu da kažem, a to jeste politika naše vlade, da najsiromašnjiji moraju biti zaštićeni -  rekao je 

on. 

  

Vulin je naglasio da "teret pogrešnih odluka i teret onoga što nije zarađeno ne treba da bude 

rasporedjen tako da oni koji su najsiromašniji primaju najveći teret". 

  

- U ovoj Vladi se zna red, u nekim drugima se možda nije znalo, a to znači da će predsednik Vlade 

izaći pred naciju i reći šta nas čeka - istakao je Vulin. 

  

On je prethodno na polju Leget, nadomak Sremske Mitrovice, odao počast pripadnicima pešadijskog 

puka Hajduk Veljko iz sastava nekadašnje timočke divizije Prvog svetskog rata. 

  

Premijer Aleksandar Vučić juče je najavio da u ponedeljak počinju razgovori unutar vlade o 

rebalansu budžeta i smanjenju plata i penzija kao i sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog 

fonda, ali je ponovio da se to odnosi samo na plate u javnom sektoru i na penzije, te da će 

najsiromašniji biti apsolutno zaštićeni. 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/493281/Vulin-Zastiticemo-najsiromasnije
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vucic-Drzava-ce-pomoci-svakom-ko-zeli-da-preuzme-Zelezaru.sr.html 

Вучић: Држава ће помоћи сваком ко жели да 
преузме Железару 
 

Премијер Вучић са градоначелницом Смедерева Јасном Аврамовић 

СМЕДЕРЕВО – Премијер Србије Александар Вучић изјавио је данас да се на проналажењу 
стратешког партнера за смедеревску Железару ради много и напорно и да је држава спремна 
да помогне сваком ко зели да је преузме. 

Вучић је, одговарајући на питања новинара у Смедереву, рекао да је проналажење стратешког 
партнера за Железару тешко, да то знају и радници и подсетио да се огроман број железара у 
западној Еврпои и на источном тржишту затвара. 

„Боримо се и надамо да ћемо успети да нађемо решење, разговарамо са америчким ЕСМАРК-
ом и са компанијама из Руске федерације и Индије. Нису лаки разговори али даћемо све од 
себе да то урадимо јер нам је то велики носилац БДП-а и индустријске производње и даје 
огроман број запослених”, рекао је Вучић. 

Он је истакао да смедеревска Жеlезара ствара велике губитке и да зато држава грчевито 
тражи стратешког партнера. 

„Спремни смо да помогнемо сваком ко би преузео Железару озбиљним финансијsким 
средстивма и на све друге начине. То није само интерес 5.200 породица Смедерева и 
смедеревског округа већ и целе Србије”, поручио је Вучић. 

Србија испуњава обавезе и у њу вреди улагати 
СМЕДЕРЕВО – Премијер Србије Александар Вучић данас је рекао да ће Србија све своје обавезе 
према инвеститорима испуњавати тачно и на време и да тиме показује да је поуздан и озбиљан 
партнер и земља у коју вреди улагати. 

Вуцић се на церемонији полагања камена темељца новог производног погона фирме ПКЦ 
захвалио финским партнерима и пријатељима што поштују све што су уговорилили и, како је 
истакао, раде вредно и марљиво. 

Он је прецизирао да је у погонима ПКЦ у Смедерeву до сада радило 100 радника, да ће их од 
сада бити 250 а до краја године 500, те да ће до 2016. године бити 2.500 запослених. 

Најављујући да ће 31. децембра радници ући у нове хале, те да рок за градњу истиче 7. 
децембра, Вучић је рекао да је у том смислу замолио извођаче да обаве посао на најбољи 
могући начин и „да урадимо и завршимо оно што је наше”. 

„Након тога сигуран сам да ће и ПКЦ и друге финске компаније отварати нове погоне у нашој 
земљи”, навео је Вучић. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vucic-Drzava-ce-pomoci-svakom-ko-zeli-da-preuzme-Zelezaru.sr.html
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Поновио је да се лагано смањује незапосленост у Србији, али и подсетио да је то и даље 
велики проблем, што, како је навео, илуструје пример новог погона ПКЦ у ком је за 250 
радних места конкурисало пет хиљада људи, а Смедерево, додао је, ни приближно није међу 
најугроженијим местима у у Србији. 

Смедерево је због Железаре и 5192 запослена веом,а значајно за Србију, навео је премијер и 
приметио да би велики посао био уирађен ако би од тох пет хиљада који су конкурисали посао 
добило бар хиљаду и по људи. 

Фински партнери су истрајавали на ономе што су и тражили, али смо и ми одржали нашу реч, 
навео је Вучић и додао да ако завршимо изградњу до 7. децембра то ће значити да смо 
показали да је Србија озбиљна земља у коју вреди улагати и инвестирати. 

Приватни сектор без нових намета,заштитићемо сиромашне 
Премијер Србије Александар Вучић уз најаву да у понедељак почињу разговори о ребалансу 
буџета и смањењу плата и пензија, поручио је да се то односи само на јавни сектор, а да 
приватни сектор ни на који начин неће бити оптерећен додатним порезима. 

Он није могао да каже на који ће начин бити обављено смањење плата и пензија, јер, како је 
навео, у понедељак о томе почињу разговори унутар владе и са представницима Међународног 
монетарног фонда, али је поновио да се то односи само на плате у јавном сектору и на 
пензије, те да ће најсиромашнији бити апсолутно заштићени. 

„Сви су научили да треба да радимо у јавном сектору као да приватни не постоји, а приватни 
сектор је главни. Приватни сектор нећемо да оптерећујемо никаквим додатним порезима ни на 
који начин”, рекао је Вучић. 

Он је додао да су се многи у претходном периоду неодговорно понашали повећавајући плате и 
пензије због успеха на изборима и обезбеђивања коалиција, а да нису поштовали економску 
логику, истакавши да држава жели то клупко да одмота до краја. 

„Желимо да завршимо са свим проблема и извршимо све неопходне реформе како бисмо за 
две-три године имали потпуно нормалну и здраву земљу. Гледаћемо да то не буде ништа 
драматично, иако није пријатно, али да људи свакако могу да издрже и да најсиромашнији 
буду апсолутно заштићени”, рекао је Вучић. 

Танјуг 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Svaki-peti-penzioner-invalid.sr.html 

Сваки пети пензионер – инвалид 

У Србији је после 1980. било чак 40 одсто инвалидских пензионера, али последњих година 

њихов број убрзано опада, кажу у Фонду ПИО 

 

Александар Вулин, министар рада, најавио је јуче ујутру, гостујући на РТС-у, да ће се 
спровести ревизија инвалидских пензија, али да од њихове ревизије треба да страхују само 
они који су то право остварили мимо закона, додајући да за све треба да важи исти закон. 

Можда министар ово питање и не би ставио међу приоритете да последњих дана и сам из 
медија није сазнао да Љубиша Буха Чуме, вођа сурчинског клана и заштићени сведок, већ 21 
годину прима инвалидску пензију. То сазнање је министра Вулина изненадило, па је 
прокоментарисао да „господин Буха делује здраво, чак врло здраво... Проверићемо одмах на 
основу чега је остварио ово право, али нећу да говорим унапред. Лично сумњам да се тако 
болестан може бавити криминалом”, рекао је Вулин. 

Министар је објаснио да ревизију инвалидских пензија треба спровести како би особе са 
инвалидитетом могле у потпуности да остварују своје право на пензију, без икаквих 
злоупотреба. 

Да Чуме сигурно није једини који „иако добро изгледа” више од две деценије прима пензију 
из Фонда ПИО, а уз то је и власник две фирме, ревизија ће сигурно показати, тим пре што је 
министар истакао да у Србији има места у којима од укупног броја пензионера чак 60 одсто 
њих прима инвалидске пензије. 

Својевремено је и Весна Пешић, тадашњи посланик у Скупштини Србије, пошто се повела 
дебата о злоупотребама при пензионисању, изјавила „да је Даница Драшковић већ 30 година у 
инвалидској пензији, а и дан-данас може коњу реп да ишчупа”. 

Да супруга лидера СПО има снаге да ради потврдио је и њен недавни повратак у НИС, сада 
само као члан Одбора директора, док је 2009. била члан Управног одбора, и то оба пута на 
предлог државе Србије. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Svaki-peti-penzioner-invalid.sr.html
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Према Закону о ПИО инвалидски пензионер може да ради док прима пензију по основу уговора 
о делу привремене и повремене послове, с тим што му те зараде не улазе у осигурање. 
Уколико би му додатан рад ушао у осигурање, Фонд ПИО би га одмах позвао на контролни 
лекарски преглед, приликом чега се утврђује да ли се здравствено стање инвалидског 
пензионера погоршало, па му се проглашава стопостотна инвалидност или му се здравље 
толико побољшало да му пензију треба одузети.  

Упитани, да ли после обелодањивања сазнања да је Чуме инвалидски пензионер и најаве 
министра Вулина да ће под лупу ставити инвалидске пензије и да ли су добили захтев 
ресорног министарства да се спроведе контрола инвалидских пензија, у Фонду ПИО за 
„Политику” кажу да је контрола инвалидских пензија константан процес. 

У јуну ове године у Србији је, потврђују у Фонду ПИО, регистрован 327.501 инвалидски 
пензионер, што је 19,2 одсто укупног броја пензионера. Број инвалидских пензионера 
процентуално се смањује из године у годину, али се смањује и број корисника инвалидских 
пензија у апсолутном броју. У последњих 10 година њихов број је мањи за 90.000. 

Када се посматра структура пензионера по врсти права које користе, 1960. године је било 
40,14 одсто инвалидских пензионера. Од почетка осамдесетих година инвалидски пензионери 
бележе смањење броја, да би деведесетих година опет остали на око 40 одсто. Већ од 1991. 
године њихов број опада. 

Упитани, да ли једном добијена инвалидска пензија остаје трајно или се под неким условима 
може одузети, у пензијском фонду кажу да лекар вештак у првостепеном поступку 
остваривања права вештачи да ли је или није лечење завршено и изјашњава се о обавезном 
контролном прегледу корисника права, осим у случају тешких болести прописаних законом. 

Контролним прегледом предвиђено је поновно позивање и преглед корисника до три године 
од дана утврђивања инвалидности. Контролни преглед увек обавља други лекар одговарајуће 
специјалности, а не лекар који је утврдио инвалидност. 

На контролном прегледу може се потврдити потпуни губитак радне способности, када 
корисник наставља да прима пензију, или да је дошло до излечења. У том случају се 
обуставља даља исплата и укида право на инвалидску пензију.  

Осим редовног контролног прегледа, који је предвиђен законом, одлуком директора Фонда 
ПИО формира се комисија лекара вештака која обавља ванредни стручни надзор остварених 
права на инвалидску пензију. Овим поступком такође се може потврдити или оспорити потпуни 
губитак радне способности. 

У Фонду ПИО кажу да скорије нису имали случајеве откривања лажних инвалидских пензија. 
Критеријуми за остваривање права на инвалидску пензију су ригорозни и обезбеђена је 
вишеструка контрола. 

Постоје случајеви да Фонд ПИО добије лажну медицинску документацију, али то се у самом 
поступку открива и пријављује надлежним органима, како не би дошло до остваривања права 
на ову пензију, закључују у пензијском фонду. 

 

Нови Пазар с највише инвалидских пензионера 
 

(Фото З. Анастасијевић) 



10 

 

С обзиром на то да је јучерашња изјава министра рада Александар Вулина изазвала чуђење, 
„да у Србији има градова у којима у укупном броју пензија 60 одсто чине инвалидске пензије”, 
затражили смо од пензијског фонда информацију о којим је то градовима говорио министар. 

Према подацима Фонда ПИО, највеће учешће инвалидских у односу на укупан број пензионера 
бележи се у филијали Нови Пазар, где од укупно 20.968 пензионера инвалидски пензионери 
чине 33 одсто. У Ужицу од укупно 64.782 пензионера инвалидских је 30, а у  Врању 25 
процената. У Београду у укупном броју од 405.892 пензионера инвалидских је 19 одсто. 
Номинално посматрано највише инвалидских пензионера је у Београду 76.700, што је и 
логично, јер је на пословном подручју Филијале Београд концентрисан највећи број 
пензионера, закључују у Фонду ПИО. 

Јасна Петровић-Стојановић 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Stopa-siromastva-u-Srbiji-najveca-u-Evropi.sr.html 

Стопа сиромаштва у Србији највећа у Европи 

Према подацима РЗС, стопа сиромаштва код нас је 24,6 одсто. – Светска истраживања су још 

алармантнија и показују да лоше живи скоро половина становништва 

У Србији, према званичним подацима, сваки четврти грађанин, односно 1,8 милиона људи, 
живи на граници сиромаштва, а док стручњаци оцењују да за израду дуго најављиваних 
социјалних карти нема ни људи, ни пара, надлежни најављују да је у припреми нова 
стратегија за борбу против сиромаштва. 

Шеф тима за социјалну инклузију и смањење сиромаштва Владе Србије Жарко Шундерић 
подсећа да је постојала стратегија државе за борбу против сиромаштва, али је била 
ограничена на период 2003. до 2009. године. У том документу је, каже он, циљ био да се број 
сиромашних преполови до 2008, што је и учињено, али је, додаје, светска криза поново довела 
до повећања њиховог броја. Шундерић је рекао да је у току припрема нове стратегије, која ће 
се звати Програм реформи у области запошљавања и социјалне политике. 

Колико ће лошу ситуацију нова стратегија морати да узме у обзир, најбоље илуструје 
најновији податак Републичког завода за статистику (РЗС) да је стопа сиромаштва код нас 24,6 
одсто, што пласира Србију на прво место међу сиромашним земљама Европе: у презадуженој 
Грчкој та стопа је 23,1 одсто, а следи Румунија са 22,6 одсто, те Шпанија са 22,2 и Бугарска са 
21,2 одсто. 

„Ти људи нису нужно сиромашни, већ само имају већи ризик да то буду. Праг ризика од 
сиромаштва у 2012. години износио 13.680 динара месечно за једночлано домаћинство”, рекла 
је Тијана Чомић из РЗС-а и додала да је за трочлану породицу праг ризика од сиромаштва 
24.624 динара, а за четворочлану 28.728 динара. 

Научни сарадник Института друштвених наука др Нада Новаковић истиче да су светска 
истраживања још алармантнија и показују да код нас готово половина становништва живи 
лоше. Она сматра да угрожени грађани не би требало да се надају социјалним картама јер на 
првом месту „нема ко да попише 1,8 милиона људи”. 

Новаковићева каже да држава за сиромашне издваја све мање, а и даље није решено који 
модел социјалне политике жели да води. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Stopa-siromastva-u-Srbiji-najveca-u-Evropi.sr.html
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„У нашим законима доминира англосаксонски модел, а то је да је појединац одговоран за себе 
и своју породицу, а на сиромашне се гледа као на губитнике, неспособне да доприносе 
друштву. С друге стране, нама би више одговарао немачки модел од кога се бежи, а то је 
социјално-тржишна привреда која има већа средства и праведније их расподељује”, рекла је 
она. 

С друге стране, каже Новаковићева, у 2013. се у односу на претходну годину број богаташа 
повећао са 88 на 100. „То значи да им држава иде наруку”, оценила је Новаковићева и додала 
да би држава ако жели реформе, „морала најпре себе да реформише”. 

Танјуг 
 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vucic-od-ponedeljka-o-platama-i-penzijama-0 

Вучић: Од понедељка о платама и пензијама 
 

Премијер Србије Александар Вучић у Смедереву рекао да у понедељак почињу разговори 
о ребалансу буyета и смањењу плата и пензија, а поручио је и да се то односи само на 
јавни сектор, а да приватни сектор ни на који начин неће бити оптерећен додатним 
порезима. 

Полагање камена темељца за финску инвестицију 

Он није могао казати на који ће начин бити обављено смањење плата и пензија јер, како је 
навео, у понедељак о томе почињу разговори унутар Владе и с представницима Међународног 
монетарног фонда, али је поновио да се то односи само на плате у јавном сектору и на 
пензије, те да ће најсиромашнији бити апсолутно заштићени. 

– Сви су научили да треба да радимо у јавном сектору као да приватни не постоји, а приватни 
сектор је главни. Приватни сектор нећемо да оптерећујемо никаквим додатним порезима ни на 
који начин – рекао је Вучић. 

Он је додао да су се многи у претходном периоду понашали неодговорно, повећавајући плате и 
пензије ради успеха на изборима и обезбеђивања коалиција, а да нису поштовали економску 
логику, истакавши да држава жели то клупко да одмота до краја. 

– Желимо да завршимо са свим проблема и спроведемо све неопходне реформе да бисмо за 
две-три године имали потпуно нормалну и здраву земљу. Гледаћемо да то не буде ништа 
драматично, иако није пријатно, али да људи свакако могу издржати и да најсиромашнији 
буду апсолутно заштићени – рекао је Вучић. 

Полагањем камена темељца јуче је у Смедереву фински произвођач кабловских сетова за 
комерцијална возила „ПКЦ група” почео изградњу новог производног погона површине 19.200 
квадратних метара. Камен темељац положили су премијер Србије Александар Вучић, 
градоначелница Смедерева Јасна Аврамовић и председник компаније „ПКЦ група” Мати 
Хјутиајнен, у присуству финског амбасадора Пеке Орпане. Халу гради град Смедерево 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vucic-od-ponedeljka-o-platama-i-penzijama-0
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сопственим новцем, односно кредитом банке, за финску компанију с којом је склопио 
десетогодишњи уговор о закупу хале. За градњу фабрике предвиђено је 682 милиона динара, а 
фабрику гради конзорцијум смедеревских фирми у којима ће бити посла за око 350 људи. Рок 
за завршетак хале и предају новом закупцу је крај ове године. „ПКЦ група” је у новембру 2013. 
закупила другу халу од око 5.000 квадратних метара у Смедереву у којој већ обавља своју 
производну делатност. Уговором који је склопљен с „ПКЦ групом” предвиђено је да у наредне 
три године фабрика запосли најмање 1.500 људи а да ПКЦ инвестира најмање 8,5 милиона 
евра. 

Е. Дн. 
  

Битка за Железару Смедерево 
– На проналажењу стратешког партнера за Железару Смедерево ради се много и напорно и 
држава је спремна да помогне сваком ко жели да је преузме – каже премијер Србије 
Александар Вучић. 

Он је, одговарајући на питања новинара у Смедереву, рекао да је проналажење стратешког 
партнера за Железару тешко, да то знају и радници, и подсетио на то да се огроман број 
железара у Западној Европи и на источном тржишту затвара. 

– Боримо се и надамо да ћемо успети да нађемо решење, разговарамо с америчким ЕСМАРК-ом 
и с компанијама из Руске Федерације и Индије. Разговори нису лаки, али даћемо све од себе 
да то урадимо јер нам је то велики носилац БДП-а и индустријске производње и даје огроман 
број запослених – рекао је Вучић. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/drzava-hoce-da-proda-i-fantomske-firme-koje-ne-postoje-0 

Држава хоће да прода и фантомске фирме које 
не постоје 
 

Агенција за приватизацију наредних месеци намерава да прода 502 предузећа која у 
претходних 13 година нису успела да буду приватизавана или су уговори с купцима били 
раскинути. Од самог почетка тог приватизационог таласа са сигурношћу се 

могло претпоставити да многе од тих фирми ни овога пута неће моћи да нађу купце. Ипак, 
испоставило се да за њих 58 нови власници неће ни бити тражени јер та предузећа, изгледа, 
више и не постоје. 

Наиме, та предузећа није могуће лоцирати, односно у Агенцији кажу да она уопште нису на 
адресама на којима су уписана у Агенцији за привредне регистре. Ипак, она до сада нису 
ликвидирана већ се у регистру воде као активна привредна друштва. 

У Агенцији за приватизацију кажу да су, по закону, били дужни да објаве јавни позив за 
прикупљање писама о заинтересованости за сва предузећа из свог портфолија, и наглашавају 
да ће у најкраћем могућем року покренути стечајни поступак за поменута предузећа, што је 
сагласно изменама Закона о стечају. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/drzava-hoce-da-proda-i-fantomske-firme-koje-ne-postoje-0
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– Те фирме ће бити предложене за покретање стечајног поступка – рекла је директорка 
Агенције Маријана Радовановић. – То је ново решење које нуди закон, да Агенција може 
покренути стечајни поступак. То раније није било могуће, зато су те фирме и остале у том 
облику. 

Реч је о махом о фирмама које се и даље воде као друштвене, а међу њима нису ретке и оне 
за које је јасно да већ дуго не раде јер годинама нису предавале финансијске извештаје. Али, 
има и оних које делују осетно активније јер је АПР објавио њихове извештаје чак и за прошлу 
годину. По подацима које смо добили у Агенцији, највише их је из Београда и с Косова – 
углавном из северног дела, али има и једно из Приштине. У Војводини их је укупно пет, од 
тога два из Новог Сада, а по једно би требало да је у Иригу, Јерменовцима и Сомбору. 

Једно од њих је ДП „Пољоопскрба” из Новог Сада за трговину пољопривредним машинама, с 
регистрованом адресом на Булевару ослобођења. Та фирма није предала завршни извештај за 
прошлу годину, у 2012. пословала је с губитком од 20 милиона динара, а годину раније је 
изгубила милион и по. Године 2010. је имала два запослена, а у наредне две године – једног. 
Као једини власник уписан је друштвени капитал, а занимљиво је да је 2000. године уплаћен 
оснивачки новчани капитал предузећа од чак пола милиона америчких долара. 

Ту је и трговинско ДП „Семенарна НС” за које у АПР-у нема података о пословању. Таквих 
података нема ни о сомборском ДП за услуге оправке и одржавања електротехничких апарата 
за домаћинство „Електра”. Реч је о фирми коју је, као стопроцентни власник, као своју 
испоставу 1992. године основало словеначко „Горење”. 

Ту је и предузеће за производњу безалкохолних пића и трговину „Фриго-Срем” из Ирига, за 
које су последњи извештаји о пословању предати за 2012. годину. Та фирма је тада имала 
приход од 78 милиона динара, уз нето губитак од 2,2 милиона, док је још годину раније 
пословала у плусу. Имала је 28 запослених. 

Последња од војвођанских фирми с тог списка је „Јерменовци” из истоименог места у Банату. 
То пољопривредно предузеће, за које је пре десет година уплаћен оснивачки новчани капитал 
од близу 300.000 динара, у 2013. је имало скромне приходе од 67.000 и губитак од свега 
хиљаду динара, те нити једног запосленог.  

В. Чворков 
  

Заборављен паркинг 
Међу осталим фирмама које Агенција за приватизацију не може да пронађе је одређени број 
испостава некада великих предузећа из бивше Југославије: уз „Горење”, ту су и фирме 
вуковарског „Вутекса”, србобранског „Шипада”, загребачког „Југословенског 
лексикографског завода”... На списку је и предузеће „Аеродром паркинг” из Сурчина које већ 
годинама није активно, али је занимљиво да се власник – а то је са 100 одсто капитала држава 
Србија – није сетио да га ликвидира након што је престало да ради. 
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Na najvećim projektima infrastrukture u Srbiji rade strane kompanije 

Mrvice za domaće građevince 

AUTOR: G. VLAOVIĆ 

Beograd - Na najvećim infrastrukturnim projektima u Srbiji rade strane kompanije, dok se domaće 
firme koje su do pre deceniju-dve dobijale poslove na najvećim svetskim gradilištima, sada 
zadovoljavaju ulogom podizvođača. To se reflektuje i na položaj te grane i na njen udeo u BDP-u, 
jer se aktivnost iz godine u godinu smanjuje za po najmanje deset odsto. Ukoliko se takva praksa 
nastavi, upozoravaju stručnjaci, ostaćemo bez efikasne i sposobne građevinske operative, pa će i 
održavanje kapitalnih objekata postati problem.  

- Većinu građevinskih radova koje organizuje ili finansira država izvode strane kompanije. U ovom 
trenutku na našim projektima poslove su dobila preduzeća iz Italije, Španije, Grčke, Austrije, 
Rusije, Kine, Azerbejdžana i drugih zemalja. Ona su glavni izvođači radova, što znači da ubiru 
profit, dok su za podizvođače angažovali naše firme, najčešće one kojima ne moraju puno da plate. 
U ovom trenutku u Srbiji od 240 građevinskih preduzeća, oko 120 ne ispunjava osnovne uslove koji 
se postavljaju na tenderima, niti raspolažu mehanizacijom kako bi prihvatili neki, eventualno 
ponuđeni posao. Takve firme spuštaju cenu na tržištu, a država pomaže da se takvo stanje održi - 
kaže Goran Rodić, potpredsednik Građevinske komore Srbije. 

On objašnjava da naša javna preduzeća kada biraju izvođača među učesnicima tendera koji su 
raspisali, najčešće opredeljuju za strane kompanije. To pravdaju činjenicom da se ti poslovi 
finansiraju iz inostranih kredita, pri čemu banke kreiraju uslove tendera koje domaće firme ne 
mogu da ispune. Još je drastičniji model isključivanja domaćih građevinara kada je reč o poslovima 
koje kreditira neka strana vlada, a to se dešava sve češće, koja tada za pozajmicu sa povoljnom 
kamatom postavlja uslov da izvođač radova bude njihovo preduzeće. U sklapanju takvih aranžmana 
zaboravlja se "detalj" da će kredite vraćati svi građani Srbije i da će to biti mnogo teže ukoliko se 
oslabi čitava jedna, nekada moćna grana. Rodić tvrdi da ukoliko se ta situacija nastavi i dalje, 
građevinska operativa Srbije će izgubiti čak i sposobnost da održava infrastrukturni sistem zemlje. 

- Jedini način da do toga ne dođe je da naše velike građevinske firme dobiju mogućnost da rade na 
kapitalnim projektima i da zarade. Rad na velikim projektima u zemlji je bitan i zbog toga što tako 
domaće kompanije dobijaju osim profita i reference koje su im "ulaznica" za velike projekte u 
inostranstvu. Sada sve to ubiru strane kompanije koje rade na našim gradilištima, iako obično posao 
nose srpske firme - objašnjava Rodić i dodaje da zbog lošeg stanja u građevinskoj industriji sve je 
manje đaka koji se školuju za te poslove, pa druga opasnost koja preti je da se ostane i bez kadra 
koji bi eventualno mogao da učestvuje u podizanju grane. 

Razlog za sve nabrojano, nastavlja Rodić, jeste to što dosad država uopšte nije obraćala pažnji na 
razvoj i potrebe domaće građevinske industrije. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/mrvice_za_domace_gradjevince.4.html?news_id=288517
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- Veliki problem je taj što je iz celog procesa dosad bila eliminisana stručna javnost. Upravo je 
struka ta koja bi trebalo da ima glavnu ulogu kada se odlučuje o tome kakva pravila na tenderima 
treba da važe, koji kriterijumi treba da se zadovolje i šta su uslovi za dobijanje posla. Dosad to 
nije bio slučaj. Takođe, potrebno je prekinuti sa politikom da je jedini način za izvođenje velikih 
građevinskih radova zaduživanje u inostranstvu. Neophodno je da država nađe način da kapitalne 
radove finansira i iz domaćih sredstava. Vlada je angažovala eminentne strane savetnike, oni bi 
trebalo da osmisle strategiju koja to omogućava. Ali, mislim da je stvar jednostavna i da samo 
domaće građevinske firme moraju da imaju iste mogućnost kao i strane - kaže naš sagovornik. 

On podseća da su do sada stalno stizala obećanja kako će domaća privreda biti uposlena, ali 
rezultata još nema. 

Jednostavno 

- Videćemo šta će aktuelna vlada uraditi u sektoru građevinarstva, ali problem jeste lako rešiv. 
Jednostavno, uslovi na tenderima moraju da budu takvi da omoguće i domaćoj građevinskoj 
industriji da uposli svoje kapacitete, obezbedi reference za rad u inostranstvu i opstane na tržištu - 
kaže Goran Rodić. 

 

 

 

 

 

 

 


