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Стара железара и даље производи губитке 
Аутор: Аница Телесковић 

 

Кинези преузели здрав део фирме, држави остали дугови. – Ова љуштура од компаније сада се 

бави продајом секундарних сировина 

Кад је кинески „Хестил” у априлу 2016. године преузео „Железару Смедерево” за 46 милиона 
евра из старе фирме узео је само оно што ваља, док јер држави остало све оно што не ваља. У 
преводу, Кинези су преузели имовину, а старој фирми остали су дугови. 
У овој чињеници крије се одговор на питање како је „Железара Смедерево”, компанија која не 
ради, нема производњу и нема запослене завршила као прворангирана на списку 100 највећих 
губиташа. Према подацима Агенције за привредне регистре (АПР), ова љуштура од фирме, 
2016. годину завршила је у минусу од 16,22 милијарде динара. Истовремено, здрави део фирме 
који од јула прошле године постоји под називом „Хестил Србија ајрон енд стил” остварио је 
добит од 1,32 милијарде динара. 
Претходне 2015. године, дакле пре доласка Кинеза у „Хестил”, челичана је била 
другорангирана на списку сто највећих губиташа. 
Само за годину дана укупни губитак ове компаније увећао се за 34,2 одсто, показују подаци 
АПР-а. Губитак изнад висине капитала износи 43,38 милијарди динара. 
Драган Стевановић, државни секретар у Министарству привреде објаснио је пре два дана да је 
непријатно историјско наслеђе смедеревске челичане остало у тој љуштури од фирме, као и да 
ће влада настојати да тај проблем реши. 
– Једино решење је да након што ова компанија испуни све своје обавезе према повериоцима 
оде у стечај. То је неизбежно. Али, оно што је олакшавајућа околност јесте да ова фирма нема 
запослених и да је свих 5.000 радника прешло у новоосновану компанију у коју је „Хестил” 
пренео имовину – каже Стевановић. 
Међутим, оно што на први мах збуњује јесте то што се у извештају АПР-а наводи да „Железара 
Смедерево” има и 2.524 запослена. Са друге стране, Стевановић је пре два дана изјавио да 
компанија нема запослених. У Министарству привреде појашњавају да је реч о финансијском 
извештају за 2016. годину и да су Кинези половином те године преузели компанију. С обзиром 
на то да је одлив радника из једне у другу фирму трајао месецима, на крају 2016. године 
евидентиран је просечан број запослених и то је 2.524 радника која се наводе у финансијском 
извештају. У овом документу пише и то да је ова компанија последњег дана 2016. године имала 
12 запослених. 
Занимљиво је и да се у извештају АПР-а наводи и да је „посматрано друштво, са преосталим 
делом имовине, наставило да обавља делатност трговине на велико”. Тачније, ова компанија 
тренутно се бави продајом секундарних сировина преосталих после продаје дела имовине 
Кинезима, види се у напоменама уз финансијски извештај. 
Ова компанија током 2016. године остварила је и неке пословне приходе и то у износу од 20,30 
милијарди динара. Колико је новца зарађено у првој половини године, а колико након што су 
Кинези уговором преузели 98 имовинских целина не види се из финансијског извештаја. Али 
се види да су приходи за годину дана пали за 54,6 одсто. Из извештаја може да се види и то да 
ова компанија ипак располаже неком имовином која вреди око шест милијарди динара. 
Очекивано, после продаје, пословна имовина коју ово друштво ангажује мања је за 76,1 одсто. 
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При томе, нето губитак овог друштва нижи је за 8,5 одсто у поређењу са претходном годином, а 
чини 5,3 одсто укупног минуса исказаног на нивоу целе привреде. 
 
 

Пореско растерећење привреде већ готова ствар 
Аутори: Ј. Рабреновић, Ј. Петровић Стојановић 

 

Премијерка најавила да ће почетком децембра објавити одлуку о повећању неопорезивог дела 

дохотка 

Није тајна да ће привредници следеће године плаћати мањи порез држави, јер су такве мере 
већ најављиване. Оно што је непознато је то како ће пакет пореских растерећења изгледати. 
Пре два дана премијерка Ана Брнабић изјавила је да ће у сарадњи са Фискалним саветом 
размишљати о „смањењу оптерећења за привреднике које неће угрозити буџетске приходе”. 
„Надам се да ћемо почетком децембра објавити одлуку о повећању неопорезивог дела дохотка, 
то ће сигурно ићи, само још не знамо у ком обиму. То смо обећали јер су послодавци пристали 
на повећање минималне цене рада и ми смо обећали да ће то бити неутрално за државу. То 
јест, да држава не приходује, а да послодавцима олакшамо нови намет”, рекла је Брнабићева. 
Извесно је да држава има пара за ово смањење, јер је чак и конзервативни Фискални савет 
простор за трошење у буџету за 2018. годину проценио на 80 милијарди динара. Већи део овог 
буџетског колача ће „усисати” најављено повећање пензија за пет и плата за пет, односно десет 
одсто, и процењује се да ће се на то потрошити 55 до 60 милијарди динара. Значи, буџетски 
простор за растерећење привреде, али и повећање јавних инвестиција, јесте око 20 милијарди. 
Све ово је ипак рачун без крчмара, јер нацрт државне касе за следећу годину још није скројен, а 
чека се и зелено светло ММФ-а за овакве мере. 
Неопорезиви део зараде тренутно износи 11.790 динара, а још није познато колико ће овај 
„порески цензус” износити после повећања. Према рачуници Фискалног савета, уколико се 
растерећење привреде проведе кроз повећање неопорезивог цензуса на зараде са 11.790 динара 
у овој на 18.500 динара у 2018. години, највеће користи би имали запослени са минималним 
примањима који примају око половине просечне зараде у републици (распон оптерећења на 
нето зараду од око 56 до 65 одсто). 
Никола Алтипармаков, члан Фискалног савета, објаснио је чије би зараде биле највише 
растерећене. 
– Највише би биле растерећене зараде мање од просечних, а нарочито оне око минималца. На 
тај начин би се повећала прогресивност опорезивања зарада која је у Србији сада нижа него у 
већини земаља у региону. 
Упитан да ли има шансе да после повећања неопорезивог дела зараде и приватни послодавци 
повећају плате, Небојша Атанацковић, председник Уније послодаваца Србије, каже да има. 
– Било које растерећење привреде оставља простор за повећање зарада. Било да је реч о 
повећању неопорезивог дела плате или смањењу пореза на зараде за два или три и по одсто, о 
чему се такође спекулише последњих дана – каже Атанацковић. 
Он не може да се сети када је реалном сектору последњи пут повећана плата, док се с друге 
стране држава показала као најбољи послодавац, јер из буџета сваке године почасти своје 
раднике с повећањем и то од пара које за њих заради управо реалан сектор где је просек плата 
око 305 евра. 
– Буџет мора да се пуни кроз реално већу привредну активност, а не кроз повећање намета на 
оног ко једино нешто ради и ствара у земљи. Док се тај проблем не реши, простора за повећање 
плата радницима у реалном сектору неће ни бити – каже Атанацковић. 
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С њим се слаже и Драгољуб Рајић, из Мреже за пословну подршку, који подсећа да су порези на 
зараде у Србији убедљиво највећи у источној и централној Европи. И да све док држава на 
сваких 100 динара буде себи узимала између 64 и 67 динара у зависности од висине плате, 
бољитка зa раднике нема. 
Повећање плата у реалном сектору, истиче, биће могуће тек када се порески намети смање за 
трећину, а не за неколико процената, што се такође најављује за следећу годину. 
То би значило право растерећење. Само би у том смислу били конкурентни с Словачком, 
Чешком, или Мађарском. У Бугарској су намети на зараде најнижи – 20 одсто, у Албанији 25 
одсто, што је главни разлог и што домаћи производи не могу да буду конкурентни на страном 
тржишту, истиче Рајић. 
 

 

 

 

 
Смањење намета на рад мало, али добродошло 
Пише: М. Обрадовић 
 
Смањење намета на рад је мера која се привредницима обећава већ неколико година, а коју они 
траже барем 10 година уназад. 
Према најавама премијерке Ане Брнабић изгледа да би се то смањење коначно могло и 
остварити од наредне године. И мада је било обећања како то неће бити само "један, два одсто, 
већ ће се радити о стимулативним процентима, односно суми новца која ће значити сваком 
послодавцу", изгледа да ће ипак бити смањење за два процентна поена, са 64 на 62 одсто на 
просечну плату. У обраћању члановима Америчке привредне коморе она је истакла да постоји 
простор за смањење у бруто два делу плате, што се односи на доприносе на терет послодавца 
при томе апострофирајући доприносе за незапосленост. Она је истакла да "Национална служба 
за запошљавање има вишак средстава и да би могла бити ефикаснија у спровођењу обука". 
Допринос за незапосленост на терет послодаваца износи 0,75 одсто колико је и трошак за овај 
допринос на терет запосленог. На терет послодавца се такође исплаћује и 12 одсто доприноса за 
ПИО и 5,15 одсто доприноса за здравствено осигурање. Иначе НСЗ је у буџету за 2017. добила 
4,9 милијарди динара. 
Влада се пре мање од месец дана такође обавезала послодавцима приликом подизања 
минималне цене рада да ће повећати неопорезиви део плате, како се од повећања минималца 
не би пунио буџет. 
Тренутно је неопорезиви цензус 11.790 динара, а према рачуници Саше Ранђеловића, 
професора на Економском факултету у Београду, да би се задржала пореска неутралност 
повећања минималца неопорезиви део зараде би требало да се повећа за 2.200 динара. 
"То би значило изгубљене приходе за буџет од око четири до пет милијарди динара", каже 
Ранђеловић. 
Небојша Атанацковић, председник Уније послодаваца Србије, поздравља намеру Владе да 
смањи намете на рад само под условом да се придржава првобитног договора у вези повећања 
минималца, али такође захтева и спровођење других раније обећаних мера. 
"Свако смањење оптерећења привреде је добродошло, јер не може бити побољшања ако 
привреди не остаје новца за инвестиције. Могло је то смањење намета бити и веће од тих два 
одсто које се спомиње, али ако се остане при томе да држава нема раст прихода од повећања 
минималца и ако се укину парафискални намети и посебно изједначе цене комуналних услуга 
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предузећима са ценама за физичка лица можемо рећи да је нешто урађено за привреду у 2018. 
години", оцењује Атанацковић истичући пример Суботице која је увела таксу по квадрату 
простора за фирме које излазе на саобраћајницу. 
Према ранијим пројекцијама Фискалног савета, ако би држава била спремна да се у буџету 
одрекне 15 милијарди динара (125 милиона евра) неопорезиви цензус би могао да се подигне 
на 15.500 динара, а смањење доприноса би могло да износи 0,75 процентних поена. Ова 
рачуница се поклапа са изјавама премијерке, а у том случају би намет на просечну зараду био 
смањен на 61,8 одсто. Намет на половину просечне зараде би био смањен са 60 на 56,7 одсто, 
док би оптерећење плате у висини две просечне зараде било смањено са 66 на 64,5 одсто. Ово 
би донело и одређену благу прогресију у опорезивању плата, превасходно због раста 
неопорезивог дела тако што би смањење оптерећења било најмање за највеће плате (1,5 
процентних поена за двоструку просечну плату и 3,3 одсто за плату у висини половине 
просечне плате). 
Фискални савет је направио и пројекцију за могуће смањење оптерећења и уколико би држава 
била спремна да за то издвоји 25 милијарди динара у 2018. години, па би се комбинацијом 
повећања неопорезивог дела плате и смањења доприноса укупно оптерећење могло спустити 
на 60,4 одсто. 
Међутим, према речима Милојка Арсића, професора на Економском факултету, Србија мора да 
води рачуна да дефицит следеће године не пређе један одсто БДП-а и да је питање колико има 
простора за смањење пореза уз најављено повећање плата и пензија. 
"Тешко је остварити и повећање неопорезивог цензуса и смањење фискалног оптерећења 
плата. Посебно зато што постоји и низ других обећања владе, а најважније је да дефицит 
следеће године не пређе један одсто БДП-а. Ми и даље имамо висок јавни дуг и само са 
дефицитом до један одсто БДП-а у дужем периоду можемо да га смањимо. Такође нису добре 
ни велике варијације, рецимо да из овогодишњег суфицита одемо у велики дефицит следеће 
године јер то показује одсуство плана", истиче Арсић и додаје да много тога зависи од тога шта 
ће у буџету за 2018. годину бити са субвенцијама, социјалном политиком и осталим издацима. 
Иначе, по садашњим наметима на рад Србија се са 64 одсто на просечну нето зараду налази 
мало испод просека земаља Централне и Источне Европе од 68 одсто. Са смањењем на 62 одсто 
дошли би на ниво Хрватске. 
 
 

Синдикати војне индустрије траже састанак са премијерком 
Пише: З. Р. 
 
Синдикати фабрика Застава оружје, Први партизан, Слобода, Крушик, Милан Благојевић и 
Прва искра, које чине групацију Одбрамбена индустрија Србије (ОИС), оценили су се на 
јучерашњем састанку да је "неприхватљиво даље урушавање материјалног положаја радника у 
предузећима ОИ С". 
- Запослени у фабрикама ОИС су одлуком Владе Србије, изван сваке логике, сврстани у јавни 
сектор, иако те фабрике нису буџетске већ производне и, уз то, извозно оријентисане, због чега 
им се, од момента доношења те одлуке, константно умањују зараде. Радници фабрика ОИС до 
сада су, на тај начин, из својих зарада за буџет Србије издвојили више од милијарду динара - 
наводи се у јучерашњем заједничком саопштењу оружарских синдикалних организација. 
Додаје се да су се синдикати радника ОИС у јулу ове године обраћали министру одбране, 
тражећи састанак са њим, али да до сада никакав одговор није стигао. 
- Због све израженијег незадовољства радника, обратили смо се председници Владе Србије Ани 
Брнабић, са којом желимо да разговарамо и о статусу друштвеног капитала и конверзији 
дугова наших фабрика, те о потпуно неконтролисаном запошљавању у поједином предузећима 
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ОИС, као и о другим темама - истиче се у саопштењу синдикалних организација предузећа 
Одбрамбене индустрије Србије. 
Уколико до састанка са премијерком Брнабић не дође, синдикати ће, како поручују, бити 
принуђени да позову раднике ОИС да се синдикалном борбом изборе за решавање својих 
проблема и захтева.                              
 

 

 
 

Предузећа у Србији у просеку запошљавају 120 људи 
Извор: Танјуг 

 

БЕОГРАД: Резултати студије „ЕУ Предузетнички барометар 2017“ у којој је учествовало 107 

српских предузетника показало је да су мушкарци у Србији склонији уласку у предузетничке 

воде од жена, да је чак 85 одсто њих има високо образовање, а свој бизнис су започели у 

просеку са 30 година.  

Готово половина најуспешнијих предузетника бави се производњом, а према резултатима 
истраживања које је данас представљено на конференцији у Привредној комори Србије (ПКС), 
компаније које учесници истраживања воде у просеку запошљавају 120 људи.  
У Србији данас послује више од 360.000 малих и средњих предузећа која запошљавају око 
900.000 људи.  
Министарство привреде, али и читава Влада Републике Србије препознали су потенцијал овог 
сектора, па је пројекат „Година предузетништва“, прерастао у пројекат „Деценија 
предузетништва“ која обухвата, само за 2017. годину, 34 програма финансијске и нефинасијске 
подршке, у вредности од 18,2 милијарде динара, изјавила је помоћник министра привреде за 
мала и средња предузећа Катарина Обрадовић-Јовановић.  
Од тог новца, каже, обезбеђено је 7,6 милијарди неповратних средстава и више од 500 милиона 

евра за повољне кредите.  

Истраживање је показало  да чак 73 одсто предузетника финансира пословање својих 
компанија искључиво из сопствених финансијских средстава.  
Сматрам да су две најважније теме за унапређење предузетничког пословања стицање 
финансијских средстава, као и успевање на страним тржиштима. Ове две препреке, заједно са 
потребним менторством младим предузетницима представљају кључне сфере где све 
институције уједињено треба да помогну, изјавио је потпредседник Привредне коморе Србије 
Милован Коцић.   
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АНА БРНАБИЋ ЗА "БЛИЦ" Плате веће на локалу, али НЕ у јавним 
предузећима  
Аутор:С.Гаврић  

 

Плате запослених у локалној самоуправи биће повећане у 2018. за пет одсто, док они који раде 
у јавним предузећима неће моћи да очекују раст примања, рекла је за „Блиц“ премијерка Ана 
Брнабић. 
Према њеним речима, ускоро ће бити усвојен закон о платама запослених у покрајинама и 
локалним самоуправама који ће променити цео систем одређивања зарада на овим нивоима 
власти. 
- Имаћемо јасно дефинисане коефицијенте за категорије запослених, а основице ће моћи да 
одређује сама локална самоуправа. У овом тренутку је другачији систем, па сада у пракси 
имамо по 50 или 100 коефицијената и не можете да упоређујете плате за иста занимања у 
различитим локалним самоуправама - објашњава Брнабићева. 
Она је додала да запослени у јавним предузећима, којима су такође пре три године смањене 
плате за 10 одсто, сада не могу рачунати на већа примања. 
- За јавна предузећа повећање плата не важи. Она, на крају крајева, морају да буду 
профитабилна и да плате исплаћују из свог профита - истиче премијерка. 
На панелу који је јуче организовала Америчка привредна комора, између осталог, било је речи 
и о смањењу сиве економије, повећању ефикасности правосуђа, реформи државне управе и 
система здравствене заштите. Подсетимо да је држава почетком ове године организовала 
наградну игру сакупљања фискалних рачуна као један вид борбе против сиве економије, и да је 
било најава да ће се други круг одржати крајем ове године. 
"Не одустајемо од наградне игре" 
- Влада је Акционим планом борбе против сиве економије предвидела и други круг наградне 
игре која је била јако успешна. Најискреније, нисмо још стигли да се посветимо томе. Како је 
формирана Влада, најважније је било да прођемо седму ревизију аранжмана са ММФ-ом, сада 
и осму. Не одустајемо од наградне игре. Верујем да ће је бити, али сигурно неће до краја ове 
године - каже премијерка за „Блиц“. 
Такође, она је истакла да се у 2018. може очекивати и смањење стопе пореза на зараде. Како је 
навела, вероватно ће доћи до повећања неопорезивог дела дохотка, као и до смањења пореза на 
доходак. 
Иначе, Брнабићева је напоменула да Србија ове године неће достићи раст привреде од три 
одсто, као што је пројектовано буџетом. 
- Не бих сада лицитирала бројкама о расту, било би доста неозбиљно. Чини ми се да неће бити 
три одсто иако је ММФ опет објавио своја предвиђања од три одсто. Не видим да може да буде 
толико - наглашава председница Владе. Према њеним речима, велики број макроекономских 
показатеља је јако добар, извоз расте, јавни дуг је смањен, незапосленост је смањена и слично. 
Кајл Скот: Осуђеници не предају у САД 
Поводом најаве да ће генерал Владимир Лазаревић, који је осуђен у Хагу за ратне злочине, 
бити предавач на Војној академији, амерички амбасадор у Србији Кајл Скот истакао је да не 
зна детаље и да је то пре свега питање за српски народ и владу. 
- То је више питање за народ и владу Србије, да ли сматрају да осуђени ратни злочинац може да 
буде прикладан као професор будућим генерацијама војника. Оно што могу да кажем је да у 
мојој земљи поштујемо ратни закон и Женевску конвенцију. То значи да и најбољи војници 
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имају обавезу да одбију наређење које је противно ратном закону. Сматрам да није могуће да на 
америчким академијама предају припадници војске или неке друге институције који су 
претходно осуђени пред законом - сматра Скот. 
 

 
 

 
 

Шутановац обећава: Вратићемо отете пензије 
Извор:Бета 
 
Председник Демократске странке (ДС) Драган Шутановац оценио је да су пензионери, млади и 
жене у најгорем положају у Србији и додао да ДС има план којим ће њихов положај бити 
поправљен већ након предстојећих београдских избора. 
На изборној конференцији Демократске омладине, Форума пензионера и Форума жена ДС, 
Шутановац је рекао да они који имају власт у Београду "нису непобедиви и да нису велики". 
"Нису они велики, њихове грешке и промашени пројекти су велики", рекао је Шутановац. 
Он је, такође, навео и да ниједан демократа нема права да каже да је уморан и да су "они 
непобедиви". 
"Ако дозволимо да они наставе да 'брже, јаче и боље' руше нашу државу и друштво, онда смо 
сами криви", рекао је лидер ДС. 
Шутановац је рекао и да је Београд "окупиран и под константним нападима" актуелне власти. 
"Београђани су жртве хира бескрупулозне банде која руши квартове, малтретира грађане, 
троши новац на бесмислене пројекте, фонтане, јарболе....Да би њихов јарбол био највећи, плате 
и пензије су најмање", рекао је он. 
Према његовим речима, ДС не види Београд и Србију као град и државу коју воде "лоши ђаци 
са фалсификованим дипломама" док они квалитетни маштају да изграђују тудје земље. 
Шутановац је рекао и да је политика актуелне Владе Србије да "млади који размишљају својом 
главом напусте земљу", а да је ДС у Скупштини Србије понудио посебна план којим би се 
поправио положај младих. 
Према његовим речима, "то је политика пропасти" и то морамо зауставити. 
"Морамо да победимо политику која подстиче одлазак младих", рекао је он, додавши да тај 
план подразумева квалитетно образовање, олакшице приликом запошљавања, бесплатне 
уџбенике, субвенције за децу чији родитељи нису успели да их упишу у вртић... 
Пензионери данас понижени 
Шутановац је рекао и да су пензионери данас понижени јер морају да чекају у редовима у 
домовима здравља или када купују "пециво на акцијама" као и када на пијаци одлучују да ли ће 
да "купе храну или лекове". 
"Оно што можемо да обећемо је да ћемо пензионерима вратити пензије", рекао је лидер ДС, 
додајући да је власт од пензионера кроз смањивање пензија и изостанком других усклађивања 
укупно отела више од 600 миоина евра. 
Шутановац је оценио да је поражавајуће да жене у 21. веку у Србији имају мања права од 
мушараца и да су угрожене од насилника. 
"Данас је Србија земља у којој жене имају мања права и када треба да се запосле увек имају 
једно питање више (од мушкараца) а када се запосле плата им је мања", рекао је он. 
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"Суштина политике ДС је иста права за жене, иста плата за исти посао, склањање насилника из 
породица, као и помоћ приликом вантелесне оплодње", рекао је Шутановац. 
ДС ће данас формирати нови страначки орган, Форум пензионера, а изабраће и руководства 
Демократске омладине и Форума жена. 
 

 
 
 


