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http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:516629-U-Srbiji-333-stecajna-upravnika-vode-1350-

predmeta 

U Srbiji 333 stečajna upravnika vode 1.350 predmeta 
Tanjug  

Vršilac dužnosti direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika Ivana Matić izjavila je 

danas da trenutno u Srbiji postoje 333 aktivna stečajna upravnika koji vode 1.350 predmeta 

 
BEOGRAD - Vršilac dužnosti direktora Agencije za licenciranje steĉajnih upravnika Ivana Matić 
izjavila je danas da trenutno u Srbiji postoje 333 aktivna steĉajna upravnika koji vode 1.350 
predmeta. 

Matić je podsetila da je u maju bilo oko 27.000 preduzeća, odnosno privrednih društava, u blokadi, 
što je osnov za pokretanje steĉajnog postupka. 

"To znaĉi da bi za sve steĉajne upravnike bilo dovoljno posla, ukoliko bi poverioci pokrenuli 
steĉajne postupke, ili sam privredni subjekt, na vreme", istakla je Matić. 

Ona je ukazala da ima steĉajnih upravnika, koji vode veliki broj preduzeća i da je potrebno da se 
ostvari ravnoteža, odnosno da bi svaki steĉajni upravnik trebalo da dobije šansu da vodi bar dva-tri 
preduzeća. 

Govoreći o konkursu za steĉajne upravnike, Matić je istakla da je ove godine pismeni deo ispita 
polagalo 105 kandidata, ali da još nisu objavljeni rezultati. 

Matić je objasnila da svake godine oko 50 odsto kandidata polože kompletan ispit i da se oĉekuje 
da će i ove godine biti najmanje 60-ak novih steĉajnih upravnika na podruĉju cele Srbije. 

Ona je istakla da u Agenciji postoji posebno odeljenje koje se bavi nadzorom rada steĉajnih 
upravnika, odnosno kontrolom sprovoĊenja zakona o steĉaju i drugih zakonskih propisa. 

Podsetivši da je u avgustu donet zakon o izmenama i dopunama zakona o steĉaju, Matić je 
precizirala da su od avgusta do danas otvorena 22 steĉajna postupka. 

Matić je dodala da steĉaj ne znaĉi prevashodno bankrotstvo, nego da može da se sprovede i kroz 
plan reorganizacije, gde preduzeće nastavlja da živi i daje se šansa da izaĊe iz krize. 

 

 

 

 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:516629-U-Srbiji-333-stecajna-upravnika-vode-1350-predmeta
http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:516629-U-Srbiji-333-stecajna-upravnika-vode-1350-predmeta
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http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:516654-U-EPS-ima-17000-radnika-viska 

U EPS ima 17.000 radnika viška! 
FoNet  

Najviše prekobrojnih biće u pet distribucija koje su deo poslova izgubile zbog formiranja 

preduzeća EPS Snabdevanje, a bez posla će ostati i većina od 4.400 radnika s Kosova 

BEOGRAD - Vlada Srbije do kraja godine moraće da definiše višak zaposlenih u javnom sektoru, jer 
je to jedan od uslova MeĊunarodnog monetarnog fonda, a već su uraĊene prve procene u 
Elektroprivredi Srbije (EPS), po kojima je u toj kompaniji gotovo 17.000 ljudi višak, saznaje Kurir. 
Najviše prekobrojnih biće u pet distribucija koje su deo poslova izgubile zbog formiranja preduzeća 
EPS Snabdevanje, a bez posla će ostati i većina od 4.400 radnika s Kosova, koji su 15 godina na 
platnom spisku EPS iako davno niti žive niti rade na Kosovu, piše list. 
 
Prvi na udaru naći će se radnici koji se vode kao zaposleni u pogonima EPS na Kosovu jer 
osiromašena kasa kompanije nije više u mogućnosti da izdvaja godišnje oko pet milijardi dinara za 
njihove zarade. 
 
Blizu 50 odsto ovih ljudi gotovo 15 godina ne radi, odnosno imaju rešenje da su na prinudnim 
odmorima i primaju 65 odsto plate. To je tako od jula 1999. godine, otkako EPS više ne upravlja 
svojim kapacitetima na Kosovu, a definisano je Vladinom uredbom iz 1999. 
 
Trenutno je u pogonima EPS angažovano njih nekoliko stotina i to na severu Kosova, koji uglavnom 
oĉitavaju struju. EPS do sada nije želeo da ih otpušta zbog odluke Vlade, ali sad je dobijeno zeleno 
svetlo za to, pa će većina tih ljudi morati da ode uz dobar socijalni program, navodi izvor lista. 
 
Pored njih, na udaru su i zaposleni u elektrodistribucijama koji će, sudeći po svemu, biti najveće 
žrtve korporativizacije, jer će veliki deo administrativnih radnika iz ovih pogona biti višak. 
 
Iz EPS nisu želeli da komentarišu saznanja Kurira, ali da se sprema strujni udar na radnike EPS 
potvrdio je u subotu i ministar finansija Dušan Vujović. 
 
"U EPS je mnogo nelogiĉnosti, poĉevši od broja direktora, pa do broja zaposlenih. Po našim 
procenama, tamo će se smanjiti broj ljudi za 17.000. Naravno, nije reĉ o monterima i drugim 
radnicima koji su deficitarni, već o ljudima koji će korporativizacijom izgubiti radno mesto", rekao 
je on. 
 
Vujović je dodao da će se tim procesom smanjiti i broj direktora sa 600 na 100, kao i da nije više 
moguće finansirati ni nekoliko hiljada radnika koji se vode da rade u pogonima na Kosovu, a tamo 
nisu angažovani. 

 

 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:516654-U-EPS-ima-17000-radnika-viska
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/505939/Fiskalni-savet-Smanjenje-plata-i-penzija-nije-dovoljna-mera 

Fiskalni savet: Smanjenje plata i penzija nije 
dovoljna mera 

B.A.  

Fiskalni savet pozitivno je ocenio predloženi model za umanjenje zarada u javnom sektoru, ali ne i 

model koji je predviĊen za umanjenje penzija. 

- Umanjenje plata od 10 odsto neće biti dovoljno da se u kratkom roku uspostavi održiv nivo 

državnih izdvajanja za zarade, ali bi se uz druge mere poput smanjenja broja zaposlenih u javnom 

sektoru u naredne tri godine mogao dostići taj potreban nivo - nocenio je Fiskalni savet. 

  

Što se tiĉe smanjenja penzija Fiskalni savet je zakljuĉio da se time s 

dobijaju relativno male uštede, pa samim tim ni model nije optimalan. 

  

Prema njihovom mišljenju umanjenje penzija je neizbežno u situciji u kojoj se trenutno nalaze 

javne finansije Srbije. Ono što je meĊutim ĉinjenica jeste i da će posle ovog umanjenja penzije 

ostati na nivou koji je znatno viši od ekonomske mogućnosti domaće privrede da ih finansira. 

  

Fiskalni savet napominje da predloženi rebalans ukazuje na to da će stvarni deficit državne kase 

iznositi 300 milijardi dinara iako je u predlogu zakona prikazana znatno manja vrednsot. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/505908/Matic-U-Srbiji-333-stecajna-upravnika-vode-1350-predmeta 

Matić: U Srbiji 333 stečajna upravnika vode 1.350 
predmeta 

Tanjug  

Vršilac dužnosti direktora Agencije za licenciranje steĉajnih upravnika Ivana Matić izjavila je danas 

da trenutno u Srbiji postoje 333 aktivna steĉajna upravnika koji vode 1.350 predmeta. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/505939/Fiskalni-savet-Smanjenje-plata-i-penzija-nije-dovoljna-mera
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/505908/Matic-U-Srbiji-333-stecajna-upravnika-vode-1350-predmeta
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Matić je podsetila da je u maju bilo oko 27.000 preduzeća, odnosno privrednih društava, u blokadi, 

što je osnov za pokretanje steĉajnog postupka. 

 

- To znaĉi da bi za sve steĉajne upravnike bilo dovoljno posla, ukoliko bi poverioci pokrenuli 

steĉajne postupke, ili sam privredni subjekt, na vreme - istakla je Matić. 

Ona je ukazala da ima steĉajnih upravnika, koji vode veliki broj preduzeća i da je potrebno da se 

ostvari ravnoteža, odnosno da bi svaki steĉajni upravnik trebalo da dobije šansu da vodi bar dva-tri 

preduzeća. 

 

Govoreći o konkursu za steĉajne upravnike, Matić je istakla da je ove godine pismeni deo ispita 

polagalo 105 kandidata, ali da još nisu objavljeni rezultati. 

 

Matić je objasnila da svake godine oko 50 odsto kandidata polože kompletan ispit i da se oĉekuje 

da će i ove godine biti najmanje 60-ak novih steĉajnih upravnika na podruĉju cele Srbije. 

 

Ona je istakla da u Agenciji postoji posebno odeljenje koje se bavi nadzorom rada steĉajnih 

upravnika, odnosno kontrolom sprovodjenja zakona o steĉaju i drugih zakonskih propisa. 

 

Podsetivši da je u avgustu donet zakon o izmenama i dopunama zakona o steĉaju, Matić je 

precizirala da su od avgusta do danas otvorena 22 steĉajna postupka. 

 

Matić je dodala da steĉaj ne znaĉi prevashodno bankrotstvo, nego da može da se sprovede i kroz 

plan reorganizacije, gde preduzeće nastavlja da živi i daje se šansa da izadje iz krize. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/506138/Misija-MMF-u-poseti-Beogradu-od-4-novembra 

Misija MMF u poseti Beogradu od 4. novembra 

Tanjug  

Stalni predstavnik MeĊunarodnog monetarnog fonda u Beogradu Daehaeng Kim odao je danas 

priznanje vlastima Srbije na posvećenosti sprovoĊenju reformi u zemlji i najavio posetu misije MMF 

Srbiji u novembru. 

"Pozdravljamo ponovnu posvećenost vlasti da preduzmu hitno potrebne fiskalne i strukturne 

reforme", poruĉio je Daehaeng Kim u izjavi za medije. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/506138/Misija-MMF-u-poseti-Beogradu-od-4-novembra
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Misija MMF, kako se dodaje u saoštenju, posetiće Beograd od 4. do 20. novembra, kada će se 

istovremeno obaviti konsultacije po ĉlanu IV Statuta MMF za 2014. godinu, kao i razgovori o novom 

programu podržanom od strane Fonda. 

 

Misiju MMF u Beogradu tokom dvonedeljne posete predvodiće Zuzana Murgasova, navedeno je u 

saopštenju. 

 

Predstavnici MMF su ove godine takoĊe boravili u dvonedeljnoj poseti Srbiji, od 26. februara do 13. 

marta, s ciljem da sagledaju stanje državnog budžeta i javnih finansija zemlje, što je osnov za 

pregovore o novom aranžmanu iz predostrož nosti. 

 

Aranžman iz predostrožnosti podrazumeva dogovor o programu reformi, ekonomskih i fiskalnih 

mera Vlade Srbije, ĉiju realizaciju bi pratio MMF, uz stavljanje na raspolaganje Srbiji odreĊene 

sume novca, koja ne moraju da se povlaĉe. 

 

Poslednji aranžman Srbije i MMF sklopljen je krajem septembra 2011, a zamrznut februara naredne 

godine, jer je budžet za 2012. odstupio od dogovorenog fiskalnog programa. 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/505923/Novi-Sad-Zaposleni-u-JKP-Put-najavili-generalni-strajk 

Novi Sad: Zaposleni u JKP “Put” najavili generalni 
štrajk 

Beta  

Oba sindikata u Javnom komunalnom preduzeću “Put” iz Novog Sada donela su odluku o stupanju u 

generalni štrajk, koji će poĉeti sledećeg ponedeljka, zbog teškog stanja u kojem se preduzeće 

nalazi i zbog kašnjenja u isplati zarada. 

Sindikati su u saopštenju naveli da JKP “Put” “jednostavno umire, jer je svakodnevno u blokadi 

raĉuna od strane dobavljaĉa, pa i pored puno radnih zadataka, nije u mogućnosti da ih izvršava, jer 

je ĉesto u zastoju, zbog nedostatka energenata”. 

  

- Ulazimo u novembar sa isplaćenom umanjenom julskom platom i aprilskim putnim troškovima. 

Nisu radnici zapošljavali nepotrebne, upošljavali podizvodjaĉe na štetu preduzeća. Niko od 

direktora, upravnih i nadzornih odbora nije procesuiran i pozivan na odgovornost - piše u 

saopštenju. 

http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/505923/Novi-Sad-Zaposleni-u-JKP-Put-najavili-generalni-strajk
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Za-penzije-iz-budzeta-12-milijardi-dinara-manje.sr.html 

За пензије из буџета 12 милијарди динара мање 

Из овогодишњег буџета за исплату пензија биће издвојено 594 уместо првобитно планираних 

606 милијарди динара 

Ребалансом буџета ПИО фонда за исплату пензија 1,7 милиона пензионера у Србији, биће ове 
године издвојено око 12 милијарди динара мање него што је првобитно било планирано. 
Уместо 606 биће потребно 594 милијарде динара. 

Највеће уштеде, показује финансијски план Пензијског фонда, остварене су на пензијама и 
доприносима за здравствено осигурање. Уштеде на пензијама и доприносима биће 11,62 
милијарде динара. 

Финансијски план ПИО фонда показује да су планирани приходи и доприноси мањи за 0,53 
одсто, односно за око 1,8 милијарди динара, а финансијски план предвиђа и да се изворним 
приходима покрива око 56,85 процената планираних расхода и издатака у овој години. Колико 
ће приходи у буџету Фонда ПИО бити мањи, због новоуведеног пореза на плате у јавном 
сектору, знаће се тек када Министарство финансија то буде израчунало. 

Када је у питању приходна страна буџета Пензијског фонда, планирани су мањи социјални 
доприноси за 1,8 милијарди динара, а уплате из буџета за око пет милијарди динара. 

Од социјалних доприноса као изворних прихода Фонда очекује се око 337,8 милијарди динара, 
при чему се пошло од тога колико су доприноси уплаћивани од јануара до августа ове године 
уз повећану стопу доприноса са 24 на 26 одсто. 

Ребалансом буџета ПИО фонда првобитно су била планирана средства увећана са 26,8 на 28 
милијарди динара, односно за 1,2 милијарде динара, али је приликом процене уплата из 
државног буџета узето у обзир и стање дуга из 2013. године, које је у највећој мери резултат 
спровођења једнократне исплате помоћи пензионерима с најнижим примањима. Ни тада за 
исплату те помоћи није било реалних пара у буџету. Трошио се непостојећи новац и правила 
додатна задужења у буџету, а све у циљу тога да се испоштује тадашњи коалициони договор 
ДС-СПС-ПУПС. Сада је то морало да се врати. 

Ј. Петровић-Стојановић 
---------------------------------- 
РФЗО: Рано за нове рачунице 
Да ли ће и колико смањење плата у јавном сектору за десет одсто утицати на стварање мањка 
у каси Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО) покушали смо да сазнамо од 
надлежних у овој институцији. 

– Закони којима се уређује смањење плата у јавном сектору још су у процедури доношења и 
нису објављени. РФЗО не може да коментарише законе који нису ступили на снагу. Тумачење 
ових закона и ефеката њихове примене у искључивој су надлежности Министарства финансија 
– каже за „Политику” Александра Газивода саветница за медије директора РФЗО. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Za-penzije-iz-budzeta-12-milijardi-dinara-manje.sr.html
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Она додаје да је Законом о доприносима за социјално осигурање од 1. августа 2014. године 
умањена стопа доприноса за обавезно здравствено осигурање са 12,3 на 10,3 одсто, што 
годишње значи смањење од 37 милијарди динара. 

– Влада Србије је ребалансом финансијског плана РФЗО предвидела средства из буџета, како 
се не би нарушило нормално функционисање здравственог система. РФЗО ће поступити у 
складу са одлукама владе – напомиње Газивода за наш лист. 

Д. И. 
---------------------------------- 
Упозорење Транспарентности 
Скупштина Србије није усвојила закон о „смањењу пензија” већ о „начину њихове исплате”, 
односно посланици су одлучили да се део пензија не исплаћује што отвара широк простор за 
оглашавање неуставности и за потоње одштетне захтеве, указала је јуче „Транспарентност 
Србија”. 

Законом о привременом уређивању начина исплате пензија који је прекјуче усвојила 
Скупштина Србије, од 1. новембра до краја 2017. године биће смањене пензије веће од 25.000 
динара. 

ТС сматра да смањење пензија може да донесе више штете него користи јер, „правно 
гледано, пензије уопште нису смањене (није промењен Закон о ПИО, на основу којег се 
обрачунавају), а нису ни опорезоване (није промењен Закон о порезу на доходак грађана, нити 
је законом уведен неки нови 'порез на пензије'), само је промењен 'начин исплате'“. 
„Несхватљиво је због чега се влада, уместо избора између више могућности да на висину 
исплата из Пензионог фонда утиче на законит начин, определила за ову немогућу конструкцију 
која отвара широк простор за оглашавање неуставности и за потоње одштетне захтеве”, 
наводи у саопштењу ТС. 

Бета 
 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Sedamnaestoro-radnika-zapocelo-strajk-gladju.sr.html 

Седамнаесторо радника започело штрајк глађу 

Радници који су започели штрајк глађу 

ПИРОТ – Седамнаесторо радника пиротске конфекције „АХА Мура Први мај” започело је данас 
штрајк глађу захтевајући да држава спаси од гашења фабрику која запошљава 1.300 радника. 

По речима једног од штрајкача Гордане Павлов, протеклих месеци запослени су покушали 
штрајковима да скрену пажњу на проблеме, али ефеката није било. 

„Разговарали смо са свима, од председника општине, преко начелника округа, на крају имали 
састанке и у министарствима, али сви су нам давали лажна обећања. У фирми радим 27 
година. Нико до сада није имао довољно слуха да нас саслуша како би се нашло решење за 
наше проблеме”, каже Павлова. 

Повереник АСНС синдиката у овој фабрици Владица Маринковић каже да запослени у пиротској 
фабрици већ три месеца не примају плату и немају оверене здравствене књижице. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Sedamnaestoro-radnika-zapocelo-strajk-gladju.sr.html
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„Захтевамо да држава нађе решење за нашу фабрику, што су нам већ обећали у Министарству 
привреде, али се ништа не дешава по том питању”, каже Маринковић, који такође штрајкује 
глађу. 

Финансијски директор компаније „АХА Мура Први мај” Славиша Свиларов казао је новинарима 
да је суштина целог проблема што приватизација од 2012. године није успела. 

„Радници су остали незаштићени, власнице као такве више нема и ми молимо државу да нам 
помогне, а поента целе приче је да ова фабрика може успешно да ради. Не тражимо да 
паднемо на државне јасле већ да се омогући статусна промена која ће обезбедити да фабрика 
постане самоодржива и касније поново приватизује”, казао је Свиларов. 

Пиротска фабрика је део словеначке компаније „АХА Мура” која је од краја маја ове године у 
стечају због огромних дуговања према Пореској управи Словеније. Пиротска фабрика је 
аутоматски постала део стечајне масе матичне компаније и од тада је судбина пиротске 
конфекције постала неизвесна.   

Танјуг 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Fiskalni-savet-Deficit-u-2014-godini-300-milijardi.sr.html 

„Сакривен” минус од 80 милијарди динара 

У Фискалном савету тврде да јавна предузећа нису у стању да враћају своје кредите па то мора 

да чини држава, односно сви њени грађани 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Fiskalni-savet-Deficit-u-2014-godini-300-milijardi.sr.html
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Смањење плата и пензија, ма колико то било болно, подржавамо као средњорочну меру за 
оздрављење јавних финансија. То јесте потребан, али не и доваљан услов за остварење тог 
циља. Уштеде од око 400 милиона евра по том основу отићи ће у ветар, ако то одрицање не 
буде пратило сређивање стања у јавним предузећима. Без тога жртва грађана и пензионера 
биће узалудна. 

Овим речима је Павле Петровић, председник Фискалног савета, у најкраћем дао оцену 
ребаланса буџета, односно прекрајање државне касе које, између осталог предвиђа, смањење 
личних примања грађана и пензионера. Он подсећа креаторе фискалне политике да је у 
наредне три године неопходно уштедети две милијарде евра, како бу се избегла криза јавних 
финансија, а да уштеде на платама и пензијама чине тек петину неопходне суме. 

И док модел за смањење плата описују као ефикасан и праведан, за прогресивно умањење 
пензија то не може да се каже. Потпуно искључује 60 одсто пензионера и поред оштре 
прогресивности (од 22 до 25 одсто на износе веће од 25.000 ) укупна издвајања за пензије 
смањена су за свега пет одсто. 

– Поставља се онда питање да ли је било боље и праведније свима умањити пензије за око пет 
одсто – пита Петровић. 

Према анализи ове институције, стваран минус у буџету није 225, како је то ребалансом 
приказано, већ знатно већи. Свих 300 милијарди динара. То значи да је испод црте 
„сакривено” 80 милијарди динара расхода. Томе су, у највећој мери, кумовале активиране 
гаранције за велика јавна и државна предузећа, што значи да су њихови зајмови сада терет 
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пореских обвезника. Ту су и средства за покривање губитака банака, али и и пројектни 
зајмови који првобитно нису били предвиђени буџетом. 

– Неопходно је све расходе републике транспарентно укључити у буџетски дефицит, како би 
посланици те трошкове имали излистане испред себе да би могли да контролишу колико се 
даје ком предузећу појединачно и по којој основи – оценио је Петровић. 

Он подсећа да је влада још у јесен 2013. обећала да ће престати са праксом издавања 
гаранција за јавна и државна предузећа, која нису у стању да измирују своје обавезе. У буџету 
за 2014. годину ти расходи су ипак планирани и тада је речено да је то последњи пут, 
напомиње Петровић. Међутим, и ребалансом се са том праксом наставило. У том смислу, 
највећи трошак за пореске обвезнике је „Србијагас”, јер су издвајања из буџета само током 
ове године достигла 230 милиона евра. Од тога је директна субвенција 75 милиона евра, а по 
основу гарантованих кредита који доспевају на наплату биће потрошено још 150 милиона евра. 
На све то, одобрена је гаранција за ново задуживање од 160 милиона евра, што ће доспети на 
наплату наредних година. 

– Државна предузећа су огроман и растући трошак за јавне финансије. Неуспешно пословање 
ЕПС-а тренутно је највећи ризик. Ако се проблеми ове компаније не реше, наше јавне 
финансије неће моћи то да издрже – казао је Петровић. 

Он каже да је скептичан према најави, која је стигла из владе, а према којој би јавна 
предузећа догодине у буџет требало да уплате 150 милиона евра добити. „Када је о ЕПС-у реч, 
претпостављам да би руководство било срећно да не постане трошак за државу”, додаје 
Петровић. 

Испод црте је и враћање дугова „Галенике”, „Железаре Смедерево”, бившег „Јата”. Буџетски 
расход је и докапитализација Дунав осигурања и Поштанске штедионице. 

Према оцени Владимира Вучковића, члана Фискалног савета, због тога што приватизација није 
завршена у ребалансу је остварена „уштеда” од 15 милијарди динара. Трошак исплате 
отпремнина тиме је одложен за следећу годину. Није добро и то што су трошкови мањи по 
основу смањења јавних инвестиција. Иначе, због лошег буџетског планирања, издаци су сада 
већи за 12 милијарди динара. 

---------------------------------- 
Од сивог тржишта 300 милиона 
Према оцени Петровића, реално је на средњи рок очекивати да приходи од сиве економије 
донесу 300 до 350 милиона евра. 

– Драго ми је да је влада овога пута унела реалну процену у средњорочне планове. Међутим, 
да би се то и остварило неопходно је реформисати Пореску управу. Врло често у јавности могу 
да се чују неосноване оцене како сива економија може да донесе милијарду евра. 

А. Телесковић 
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http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/pravo_danas/pravosudje_ostaje_u_blokadi_.1118.html?news_id=291439 

Predstavnici advokata odbili ponudu Ministarstva pravde, protest se nastavlja 

Pravosuđe ostaje u blokadi 

AUTOR: V. JEREMIĆ 

Beograd - Dobra vest je da je ministar pravde Nikola Selaković izjavio da je neophodno promeniti 
odreĊene odredbe Zakona o javnom beležništvu. Loša vest je da se štrajk advokata nastavlja, rekao 
je juĉe Dragoljub ĐorĊević, predsednik Advokatske komore Srbije.  

Prema njegovim reĉima, ponuda Ministarstva pravde koja je podrazumevala promenu zakona tako 
da pored notara i advokati mogu da saĉinjavaju ugovore o prometu nekretnina, nije prihvatljiva. 

- Mi smo ministru pravde dostavili pisani odgovor u kom obrazlažemo svoju odluku da odbijemo 
ponudu. Nama je neprihvatljivo da javni beležnici i dalje saĉinjavaju te ugovore. Ministar je 
upoznat sa našim zahtevima, koji podrazumevaju da, kao u drugim zemljama, notari samo 
overavaju ugovore - rekao je ĐorĊević. 

Prema njegovim reĉima, advokatura je spremna da nastavi pregovore u cilju pronalaženja 
najboljeg rešenja. 

Slobodan Šoškić, predsednik Advokatske komore Beograda, ponudu Ministarstva pravde ocenio je 
kao nedovoljnu. 

- Oni su uvažili samo jedan od naših zahteva. Ali to je isuviše malo. Ministarstvo uopšte nije 
odgovorilo na naše druge zahteve. Kada bismo se mi vratili na posao, pitanje je da li bi se uopšte 
pregovaralo o ostalim problemima koji muĉe advokaturu - naveo je Šoškić. Prema njegovim reĉima, 
ova ponuda Ministarstva pravde ne može da se klasifikuje kao kompromis. 

- Kada bismo ovo prihvatili, to bi bio kompromis protiv principa ustavnosti. Na taj naĉin bismo 
protivreĉili sami sebi - kazao je Šoškić. 

Zoran Jelić, potpredsednik Advokatske komore Srbije, osvrnuo se na visoke troškove usluga javnih 
beležnika u Srbiji i kao poreĊenje naveo primer Ĉeške. 

- U Ĉeškoj overa bilo kog dokumenta kod notara, nezavisno od visine ugovora, iznosi 2,36 evra. Kod 
nas, za iste pravne poslove, graĊani treba da snose enormne troškove. Mi već 36 dana ĉekamo da to 
neko shvati. Ovakav Zakon o javnim beležnicima predstavlja udar i na Ustav Srbije i na novac 
graĊana - rekao je Jelić. 

Podsetimo, više od 8.000 advokata protestuje od 17. septembra. Oni zahtevaju da se promeni 
Zakon o javnim beležnicima i srodni zakoni, tako da notari samo overavaju ugovore koje 
saĉinjavaju advokati ili sami graĊani. TakoĊe, advokati insistiraju na promeni poreske politike, tako 
da svako plati porez srazmerno dobiti koju ostvaruje. Treći zahtev advokata je smena ministra 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/pravo_danas/pravosudje_ostaje_u_blokadi_.1118.html?news_id=291439
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pravde Nikole Selakovića zbog njegove, kako se navodi na internet strani AKS, „drskosti, 
arogancije, nekompetentnosti, i ponižavajućeg odnosa prema advokaturi“. 

Ostavka ministra Selakovića i dalje jedan od zahteva 

Slobodan Šoškić je izjavio da je ostavka Nikole Selakovića i dalje jedan od zahteva kojim advokati 
uslovljavaju povratak na posao. On je pojasnio da na sastanku dve strane koji je bio održan u petak 
nije rekao da advokati ne žele liĉno ostavku ministra Selakovića, već da nema niĉeg liĉnog u 
zahtevu za njegovom ostavkom. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/plate-srezane-po-meri-ali-penzije-nisu 

Плате срезане по мери, али пензије нису 
 

Смањење плата и пензија у јавном сектору представља заокрет у вођењу фискалне 
политике и било је неминовно јер без те мере није могуће избећи кризу, оценили су 
представници Фискалног савета на конференцији за новинаре. 

– Модел за умањење плата је добар – оценио је председник Фискалног савета Павле Петровић, 
указавши на то да је ту меру требало предузети раније. 

Он је подсетио на то да ће плате бити линеарно умањене десет одсто, уз изузеће зарада 
мањих од 25.000 динара, и оценио да је линеарно умањење најефикаснији и најправеднији 
начин за смањење зарада. По његовом мишљењу, позитивно је и то што умањење зарада 
укључује и јавна предузећа и друге делове јавног сектора, који имају веће плате и 
привилегије у односу на приватни сектор и остатак јавног сектора. 

Петровић је нагласио да је смањење пензија такође било потребно, али да су модел умањења 
и обим уштеда упитни. Влада се определила за прогресивно умањење пензија – тако што ће 
пензије веће од 25.000 бити умањене 22 одсто а веће од 40.000 динара – 25 одсто, међутим, 
фонд пензија ће, и поред оштре прогресивности, бити умањен свега пет процената, што је по 
Петровићевој оцени, недовољно. 

– Издвајања за пензије су након смањења и даље изнад одрживог нивоа – рекао је он, и 
подсетио на то да је летос усвојена добра пензијска реформа која на дужи рок даје резултате, 
али да су демографски трендови и даље неповољни. 

Годишње уштеде од умањења плата и пензија, како је навео, износе око 400 милиона евра, и 
то тако да половина тог износа представља уштеде од плата а половина од пензија. 

– Умањење код директних буyетских корисника износи 25 милијарди динара, јавних предузећа 
и других државних ентитета десет милијарди, док се због укидања солидарног пореза губи око 
десет милијарди динара – истакао је он. – У наредне три године потребно је уштедети готово 
две милијарде евра, што ће бити велики изазов за Владу у наредним годинама. 

Ребаланс буyета указује на то да ће стварни дефицит у 2014. години бити 300 милијарди 
динара, уместо 225 милијарди, како се предвиђа ребалансом, наводи се у оцени коју је 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/plate-srezane-po-meri-ali-penzije-nisu
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Фискални савет дао поводом усвајања ребаланса, и позитивно се оцењује предложени модел 
за умањење зарада. Модел умањења пензија, по њиховом мишљењу, подразумева оштру 
прогресивност смањења пензија за коју се добијају релативно мале уштеде, због чега 
Фискални савет сматра да он није оптималан. Фискални савет оцењује да ребаланс буyета не 
укључује све трошкове које Србија има услед лошег пословања државних и јавних предузећа и 
банака, као и неке расходе који се финансирају из пројектних зајмова. 

„Да су сви ти расходи укључени у ребаланс буyета, дефицит Републике би премашио 300 
милијарди динара”, оцењује се у извештају Фискалног савета. Фискални савет је указао на то 
да може бити веома опасно то што су повећани расходи за различите субвенције. Они указују 
на то да, иако је држава остала дужна банкама око осам милијарди динара по основу 
реализованих субвенција за кредите за ликвидност, као и 1,6 милијарду динара дуговања 
рециклерима, тај дуг није био укључен у иницијални буyет за 2014. годину и сад се појавио 
као додатни расход у ребалансу. 

У извештају се наводи и да су државни расходи за плаћање казни и пенала ребалансом 
повећани више од пет милијарди динара. 

 Д. Урошевић  
                                   

Ни продаја Телекома не би помогла 
Павле Петровић је изјавио  да ни продаја Телекома не би била решење за смањење дефицита 
јер би се на тај начин само једнократно зауставио раст јавног дуга. Он је нагласио да су у 
2015. потребне уштеде од 700 милиона евра и да ће то бити велики изазов за владу. Како је 
објаснио, једино је познато да ће се смањењем плата и пензија уштедети 400 милиона евра, а 
тренутно нема јасних назнака како ће се уштедети тих преосталих 300 милиона евра јер, осим 
смањења плата и пензија, влада није најавила ниједну трајнију меру уштеда. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/za-stecaj-zrelo-27000-firmi 

За стечај зрело 27.000 фирми 
 

В. д. директора Агенције за лиценцирање стечајних управника Ивана Матић каже да у 
Србији постоје 333 активна стечајна управника, који воде 1.350 предмета. Ивана Матић је 
подсетила на то да је у мају у блокади било око 27.000 предузећа, 

односно привредних друштава, што је основ за покретање стечајног поступка. 

– То значи да би за све стечајне управнике било довољно посла уколико би повериоци, или 
сам привредни субјекат, покренули стечајне поступке на време – истакла је Ивана Матић. 

Она је указала на то да има стечајних управника који воде велики број предузећа и да је 
потребно да се оствари равнотежа, односно да би сваки стечајни управник требало да добије 
шансу да води бар два-три предузећа. 

Говорећи о конкурсу за стечајне управнике, Ивана Матић је истакла да је ове године писмени 
део испита полагало 105 кандидата, али да још нису објављени резултати. Она је објаснила да 
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сваке године око 50 одсто кандидата положи комплетан испит и да се очекује да ће и ове 
године бити најмање шездесетак нових стечајних управника на подручју целе Србије. 

Она је истакла да у Агенцији постоји посебно одељење које се бави надзором рада стечајних 
управника, односно контролом спровођења закона о стечају и других законских прописа. 

Подсетивши на то да је у августу донет Закон о изменама и допунама Закона о стечају, Ивана 
Матић је прецизирала да су од августа до данас отворена 22 стечајна поступка. Она је додала 
да стечај не значи превасходно банкротство, него да се може спровести и кроз план 
реорганизације, где предузеће наставља да живи и даје се шанса да изађе из кризе.     

   Е. Дн. 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/porez-malim-preduzetnicima-katanac-velikima-lista 

ПОРЕЗ: Малим предузетницима катанац, 
великима листа 
 

Старо овдашње правило да су мале фирме брига њихових власнике а велике компаније 
држћавни проблем потврђује се поново ових дана. Порези морају да се плаћају јер без 
њих нема ни школа ни болница, али је увек дискутабилно како праведно и поштено 
кренути у завођење реда 

Старо овдашње правило да су мале фирме брига њихових власнике а велике компаније 
држћавни проблем потврђује се поново ових дана. Порези морају да се плаћају јер без њих 
нема ни школа ни болница, али је увек дискутабилно како праведно и поштено кренути у 
завођење реда у великом јавашлуку који траје  више од две деценије. Лако је зтворити кафић, 
али шта с ураљдити  фирмама које дугују милионе и за порезе и за доприносе и за плате 
радницима .Прошла седмица била је баш бурна, а у центру пажње су биле државне финансије. 
Представљен је план за смањење плата и пензија, Пореска управа Србије објавила је листу 
великих пореских дужника, а похвалила се и контролом и затварањем радњи малих пореских 
обвезника. Тако испада да  има много пореске недисциплине , да велики могу да се стиде и 
црвене док ће мали да плаћају казне. Од тајкунских компанија наплаћено је прилична сума за 
порез, али оне су и даље у врху пореске дужничке листе. 

Колико ћемо таквом политиком појачати пореску дисциплину и напунити државну касу? 

– Да би казне које се изричу несавезним пореским обвезницима биле делотворне, неопходно 
је да имају исти ефекта за свакога: да допринесу наплати и пореској дисциплини – каже 
порески стручњак Ђерђ Пап. – Ако имамо такав систем, онда нам не требају додатне контроле 
и акције уз асистенцију полиције. Сматрам да држава треба да буде немилосрдна код наплате 
акциза јер је то веома битан приход за државну касу. Остале казне треба пажљивије 
одмерити. Посебно се то односи на меру затварања радњи до два месеца. У том случају 
обвезник не плаћа порез ни толико колико би плаћао да је радња отворена. Значи да држава, 
сем том малом предузетнику, шети и себи. Не треба затварати радњу због две стотине динара 
бакшиша. Имали смо случај у Новом Саду: пре неколико година изречена је казна у пекари где 
је радница омашком, уместо пите с вишњама, наплатила ролницу с истим воћем.,Све је било 
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исто: и цена и порез који је урачунат и плаћена је казна. То јесте прекршај, али благ. За такве 
ствари је довољна и опомена. 

Стручњак с Економског факултета у Београду Милојко Арсић каже да људи код нас баш нису 
много болећиви према власницима кафића. О њиховим зардама се код нас испредају приче, 
види се да живе боље од већине оних који примају плату. Али, то не оправдава начин на који 
се раде контроле и акције – уласке уз асистенцију полиције. Контрола кафића, бутика, маркета 
и сличних објеката, односно бизниса, треба да буде свакодневна активност презника. То није 
ствар за стихијске акције. Што се тиче казни, оне би морала бити степеноване, значи да се 
прво иде на опомене, новчане казне. Ако се изриче мера затварања радње, што је свакако 
тешка казна, онда треба ићи постепено, односно радњу треба затворити на дан па на седам 
дана. Тек ако се прекршај понови, онда забрану треба донети на дуже рокове. 

Арсић наглашава да би надлежни требало да буду ефикасни и код наплате великих 
потраживања. Морали би да натерају власнике тих компанија да докапитализацијом или 
продајом дођу до новца којим би измирили заостале пореске обавезе. То би требало да се 
уради без много сентимен- 

талности. 

Колико сентименталности сада има тешко је измерити. Али, како је недавно објаснио 
премијер Александар Вучић, тајкунски новци нису остали нетакнути. На име акциза Предраг 
Ранковић Пецони платио је девет милиона евра. Из „Луке Београд“, чији је власник Милан 
Беко, у државну касу уплаћено је 170 милиона динара. Власник „Пинк“ царства Жељко 
Митровић допринео је ове године с 874 милиона динара. Најмање успеха порезници су, за 
сада, имали с Миодрагом Мишковићем. Он не признаје порески дуг од 163.000 па је у току 
судски спор који то треба да разрши. Премијер је обећао да ће тајкуни платити порез а за утају 
ће и одговарати. 

Д. Вујошевић 
  

Јаче контроле 
У информацији коју је Пореска управа Србије недавно доставила медијима наводе се 
контроле. Од 5. августа до 19. октобра рађена је контрола издавања рачуна преко фискланих 
каса и друге провере, и то у радњама 1.019 пореских обвезника. Код 408 њих утврђене су 
неправилности, а то је чак 40,04 одсто контролисаних. Највише неправилности било је код 
угоститеља: заборављали су фискалне рачуне, али је у радњама било доста непријављених 
радника, односно, како порезници апострофирају, лица која су ангажована супротно 
прописима. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/inspektori-pogurali-zaposljavanje 

Инспектори погурали запошљавање 
 

Статистички подаци указују на то да је незапосленост у паду иако привредни токови на то 
не упућују. Стопа незапослености је 20,3 одсто, што је у односу на прошлу годину 
смањење од 3,8 одсто, подаци су Завода за статистику. 
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 Такав тренд појачан је средином године изменама закона које су донеле пореске олакшице 
послодавцима и већа овлашћења инспекцијским службама. 

Већ седми месец заредом број незапослених на евиденцији Националне службе смањује се. 
Испоставља се и да је већина њих радила. 

– Негде око 80 одсто је оних који су преведени у легалне токове пословања, што је велика 
ствар, пре свега, за те раднике јер ће имати здравствено и социјално осигурање, 20 одсто је 
новозапослених – каже премијер Александар Вучић. 

Иако се у међувремену месечно у просеку запошљавало око 18.000 хиљада радника, због 
евидентирања нових, и даље је незапослено 748.000 људи. Ипак, да незапосленост пада, 
тврде и у Заводу за статистику. 

Ту стопу они мере тзв. Анкетом о радној снази, која као запослене третира и оне који раде на 
црно или у сопственом домаћинству, у пољопривреди. Тврде да је раст таквог ангажовања 
погурао општу слику запослености. 

Директор Републичког завода за статистику Драган Вукмировић каже да није било отпуштања у 
формалном сектору у толикој мери колико је људи радило у неформалном, пре свега, у 
области пољопривреде и делу грађевинарства. 

Само појачаном контролом Инспекције рада у протекла три месеца запослено је 14.500 
радника који су радили на црно, што је три пута више него у читавој 2013. години. 

– Пошто радимо континуиране контроле које повремено понављамо и у делу грађевине, ту смо 
приметили да опада број лица која затичемо у раду на црно – рекао је директор Инспектората 
за рад Бојан Јоцић. 

Стручњаци сматрају да рецесија и пад незапослености на дужи рок не могу заједно. 

Економиста Данило Шуковић сматра да само значајан привредни раст може значајно смањити 
незапосленост, све остало су краткорочни ефекти који могу назначити неке мање промене, 
али оне нису круцијалне. 

– То, наравно, не значи да флексибилне мере на тржишту рада нису повољене и да их не 
треба примењивати – објашњава Шуковић.То у виду имају и креатори мера штедње јер их 
најављују и као предуслов за бољи привредни амбијент. 

Е. Дн. 
 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/zaposleni-nisu-krivi-za-blokadu-i-lose-finansije 

Запослени нису криви за блокаду и лоше 
финансије 
 

Оба синдиката у ЈКП „Пут” – Самостални и Синдикат „Независност” – најавила су за 
понедељак, 3. новембар, штрајк због тешког материјалног положаја запослених, насталог 
због свакодневне блокаде рачуна од добављача. 
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„И поред много радних задатака, нисмо у могућности да их извршавамо, често смо у застоју 
због недостатка енергената. Улазимо у новембар с исплаћеном умањеном јулском зарадом и 
априлским путним трошковима”, каже се, између осталог, у саопштењу обеју синдиката тог 
предузећа. 

Суочен са молбом за коментар најаве штрајка радника предузећа на чијем је челу, вршилац 
дужности директора „Пута” Жељко Yакула, посредством Службе за информисање предузећа, 
поручио је да ће се данас обратити јавности тим поводом.   

Председник Самосталног синдиката у „Путу” Владимир Плавшић предочио је да је синдикат 
годинама упозоравао оснивача, послодавца и јавност на то да „Пут” нема позитивну пословну 
политику и да ће бити угрожено пословање, али и само битисање предузећа, али, по његовим 
речима, оснивач, односно Град Нови Сад, није показао одговарајауће интересовање за 
проблеме у којима се ЈКП „Пут” нашао. 

– Нису радници запошљавали непотребне, упошљавали подизвочађе на штету предузећа, 
усвојили нереалан ценовник за радове фирме, због чега је предузеће годинама и правило 
губитке – изјавио је Плавшић. – Нико од директора, чланова управних и надзорних одбора није 
позван на одговорност нити одговара пред судом. 

По његовим речима, протеклу годину синдикати су имали социјални дијалог с оснивачем и 
указивали на проблеме па је због тога  основана радна група за проналажење мера за излазак 
из кризе. 

– Од јуна до сада, од када радна група постоји, нисмо осетили резултате. Синдикати су увек 
пристајали на све мере предложене од послодавца, али је стање још горе. Мере оснивача за 
санирање постојећег стања су споре и недостижне, предузеће „умире”, исцрпли смо сваки 
социјални дијалог – казао је Плавшић. 

Председник Синдиката „Независност” Гојко Етински казао је да запослени живе лоше јер је 
плата четвртину смањена, сви морају да плате рачуне, али и рате за кредите. 

– Јавна предузећа и банке не интересује што нам плате касне, или што су умањене – нагласио 
је Етински. – „Независност” апелује на оснивача да помогне, пре свега због тога што нико од 
радника нема став да неће да ради. Жељни смо посла, али често немамо репороматеријала па 
се, на пример, несташица горива одужи и по седам дана, а исто тако кубуримо и с осталим 
материјалима потребним за реконструкцију улица и путева. 

З. Делић 
 

 

 

 

 


