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Инвестиције највеће, а раст најнижи у региону 
Аутор: Аница Телесковић 

 

Због чињенице да је прилив страних инвестиција у Србији износио рекордних 2,59 милијарди 

долара Светска банка наградила нашу земљу 

После Душана Вујовића, кога је недавно часопис „Глобал маркет” прогласио за најбољег 
министра финансија, новим признањем може да се подичи и његов колега министар привреде 
Горан Кнежевић. Светска банка прогласила је Србију за најбољу земљу у југоисточној Европи 
по критеријуму спроведених реформи на основу којих је постала привлачнија страним 
инвеститорима. 
Како се нашој земљи догодио својеврстан економски парадокс да је прва на регионалној листи 
када се ради о приливу страних инвестиција, док је на последњем месту када је реч о 
привредном расту? 
Пре неколико дана Милан Тривунац, државни секретар у Министарству привреде, похвалио се 
да је наша земља у првих седам месеци ове године привукла 1,2 милијарде евра директних 
страних инвестиција, што је више него све економије западног Балкана заједно. Оно што није 
рекао јесте да је привредни раст Србије најнижи у региону. 
 Док је државни секретар био на путу за Беч, где је примио ово признање, шеф канцеларије 
Светске банке у Београду Стивен Ндегва је другог дана Економског самита честитао министру 
финансија на оствареном успеху у реформама, али и додао да је нашој земљи неопходна нова 
стратегија привредног раста. Јер, у претходних пет година просечан раст привредне 
активности износио је 0,5 одсто. 
Према подацима Унктадовог извештаја о страним инвестицијама, Србија је прошле године 
остварила прилив страних улагања од 2,59 милијарди долара. Истовремено земље југоисточне 
Европе укупно су апсорбовале 4,39 милијарди долара. То значи да је Србија заиста појединачно 
имала веће инвестиције него Албанија, Босна, Црна Гора и Македонија заједно. Најнижи 
прилив страног капитала прошле године имала је Црна Гора – око 270 милиона долара. 
Прилив прекограничних улагања у суседној Босни и Херцеговини био је тек нешто мало већи и 
износио је 273 милиона долара. Ипак, када се у Унктадовом извештају погледа мапа овог дела 
Европе, може да се види и то да је једна земља из суседства, а то је Румунија, остварила много 
већи прилив страних инвестиција од нас – 4,33 милијарде долара. Истовремено, раст 
привредне активности у Румунији износио је шест одсто. 
Према проценама економиста управо је раст већи од шест одсто неопходан Србији да би 
достигла развијене земље ЕУ. 
 Иван Николић, сарадник Економског института, упозорава да је код нас укупан удео 
инвестиција у бруто домаћем производу (БДП) низак и прошле године је износио 17,7 одсто. 
– Да би дошло до значајнијег убрзања привредне активности тај удео мора да буде најмање 20 
одсто – каже Николић. 
Има и економиста који сматрају да стопа инвестиција треба да достигне 25 одсто. Николић 
додаје да су ова улагања значајан извор раста и да је њихов удео у БДП-у прошле године 
износио пет одсто, што је значајно у односу на суседне земље. 
– Међутим, неопходно је и повећање државних улагања која су прошле године износила свега 
3,3 одсто. Држава мора више да инвестира, али не може се очекивати да удео капиталних 
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инвестиција буде 10 одсто. То је немогуће. Тај раст морају да повуку домаћа улагања, а она су 
тренутно на ниском нивоу и износе свега 9,2 одсто, што је недовољно – сматра Николић и 
додаје да су посебно запостављена улагања у сектор грађевинарства. 
Милојко Арсић, професор Економског факултета, такође сматра да је код нас привредни раст 
низак јер је укупан удео инвестиција мали. 
– Стране инвестиције, за разлику од државних и домаћих, дају значајан допринос расту. 
Процењује се да ће ове године њихов удео у БДП-у износити шест одсто, што је више од 
упоредивих земаља региона. Међутим, укупна стопа инвестиција, која износи нешто мање од 
18 одсто, међу најнижима је у региону – закључује Арсић. 
Кнежевић: Реформе су нам се исплатиле 

Министар привреде Горан Кнежевић изјавио је да је ова награда доказ да је Влада Србије 
повукла храбре реформске потезе. „Реформе нису остале незапажене.”, рекао је Кнежевић. 
У саопштењу Министарства привреде наводи се да су унапређени инвестициони амбијент и 
политика доделе средстава подстицаја довели до тога да само у 2016. и 2017.  имамо 
закључених 38 уговора о додели подстицаја, чија инвестициона вредност је 386,63 милиона 
евра, а уговорено је запошљавање најмање 23.467 радника. 
Као резултат поверења, које су стекли у државу Србију, како у погледу регулативе тако и 
ефикасности администрације, 27 инвеститора, који су већ једном улагали, одлучили су да 
улажу опет, у неким случајевима и по неколико пута, наводи се у саопштењу. Стопа 
незапослености је са 26 одсто у 2012. години, сада смањена и износи 11,8 одсто. 
 
 
 

Нико да укине пенале за превремено пензионисање 
Аутори: Ј. Петровић-Стојановић 

 

Министарство рада још нема конкретно решење како би се престало с кажњавањем оних који 

су у пензију отишли пре 65. године 

Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије, затражиће наредне 
седмице хитан састанак са премијерком Аном Брнабић, како би коначно добио одговор да ли 
ће и када бити укинути пенали за превремено пензионисање будући да је до краја ове године 
требало да буде решен овај проблем. 
– Наш предлог, који је усвојио Социјално-економски савет, јесте да се превремена пензија 
прима до 65. рођендана, а после тога пуна – без казни – каже Орбовић. 
Он наглашава да је крајње време да се прекине с кажњавањем радника који одлазе у 
превремену старосну пензију, а којима се због тога примања трајно умањују 0,34 одсто за сваки 
месец пре навршених 65 година живота. 
Иначе, пензионер који прима 35.000 динара месечно и коме је остала само једна година до 
навршених 65 година старости добијаће месечно због ових пенала 1.428 динара мање. Онима 
који имају пет и више године до пуне пензије умањење ће највише бити до 20,4 одсто. 
Да се никоме више не жури да овај проблем реши (осим запослених, пензионера и синдиката) 
потврђује и писани одговор Министарства рада „Политици”. У њему је наведено да су „измене 
закона у изради, што значи да још нису у потпуности дефинисана конкретна решења. У току су 
додатне консултације како би били утврђени сви детаљи везани за ове мере, укључујући начин 
спровођења и почетак примене”. 
Иначе, ресорно министарство је од претходног премијера Александра Вучића добило задатак 
да почне преговоре са ММФ-ом о укидању пенала за пензионере још пре годину и по дана, а 
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бивши министар рада Александар Вулин је у мају ове године обећао да ће измена Закона о 
ПИО бити завршена до краја лета. 
Иако смо скоро на прагу зиме, решења нема, што можда и не чуди ако се зна, показује 
рачуница, да држави сваког месеца по основу увођења пенала остане 1,7 милијарди динара које 
би иначе исплаћивали да ових казни нема. Када се то помножи с 12 месеци, уштеда је око 20,4 
милијарде динара. 
Према званичним подацима Фонда ПИО од око 1.067.742 старосна пензионера у Србији у 
превремену пензију је закључно с децембром 2016. отишло 17.902, а законом који је прописао 
пенале неправедно су кажњени грађани који одлазе у превремену старосну пензију, без обзира 
што су им годинама зараде редовно умањиване на име пореза и доприноса. 
Орбовић потврђује да је Министарство рада, оформило Радну групу која би радила на 
припреми измена и допуна Закона о ПИО, али да им је рад додатно био отежан због избора 
нове владе и промена у министарствима. Сада су се стекли сви услови да се прекине трајно 
кажњавање садашњих и будућих пензионера. 
Поштеђени пенала биће они који имају 45 година стажа. Осим њих, старосна граница се 
снижава за осигуранике са бенефицираним стажом осигурања, при чему се тада такође не 
примењују пенали. Изузетак су и они који имају бенефицирани стаж у појединим државним 
органима (МУП, Војска, БИА, Управа за извршење кривичних санкција...), који се пензионишу 
по посебним, повољнијим условима у односу на друге осигуранике. 
Потребна је промена, целог пензионог система 

Министар финансија Душан Вујовић је недавно на Економском самиту указао да ако се мењају 
параметри за превремену пензију, морају се мењати параметри целог пензијског система. 
Упитан да ли се размишља о ублажавању пенала за одлазак у превремену пензију, Вујовић је 
објаснио да је то питање суштинске природе пензијског система. 
„Не постоје две пензије. Ако рачунате ранију пензију то је нешто друго, пошто очекивано 
трајање живота, ако одлазите у пензију са 60 година, је другачије од оног када одлазите у 
пензију са 65 година. Сви пензиони системи у свету дају две цифре”, рекао је Вујовић за Танјуг. 
Према његовим речима, одлазак у превремену пензију морао би да има посебан извор 
финансирања за тај ранији период. „У свету се то решава тиме што постоје различити пензиони 
фондови. Код нас постоји само један, и зато је могуће само да постоји једна пензија која се 
рачуна од тренутка одласка у пензију”, рекао је Вујовић. 
 
 
 

Кнежевић: Очекујемо око 2.500 нових радних места у Галеници 
Извор:Танјуг 
 
Министар привреде Горан Кнежевић изјавио је данас да се очекује да нови инвеститор даљим 
улагањем и ангажовањем врло брзо запосли 2.000-2.500 људи у Галеници. 
„Оптимиста сам, надам се да ће приватизација бити веома успешна и да ће наставити да утиче 
на привредни раст Србије. Галеника је била, понављам, била, моћна и снажна компанија. 
Покушали смо већ једном да је приватизујемо, нисмо успели тим моделом и методом који смо 
хтели, сада смо ишли на продају капитала”, рекао је Кнежевић за ТВ Пинк. 
Битно је, истиче Кнежевић, да се Галеника неће дати неким инвестиционим фондовима или 
некоме ко ће да сруши читав комплекс и да то пренаменује, него ће наставити да се бави 
фармацеутском индустријом. 
Услов у јавном позиву за Галенику, каже Кнежевић, био је такав да за преузимање мора да буде 
неко из бранше, да буде озбиљна компанија, да има више од 300 милиона промета у 
протеклим годинама, као и да ће наставити производњу још дуги низ година. 
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„Мислим да смо успели, ова фирма из Луксембурга огранак је једне велике мултинационалне 
фармацеутске компаније из Бразила и ја сам уверен да ће у наредном периоду, не само 
запослени у Галеници, већ сви запослени и остали људи у Србији осетити бољитак од ове 
приватизације и да ће она бити веома успешна и да ће наставити да утиче на привредни раст 
Србије”, сматра министар. 
У Галеници трнутно има 1.400 запослених, каже министар и додаје да се покушало, кроз 
социјални програм са будућим инвеститором, да људима који су уморни, не желе више да раде, 
који имају неке друге планове, пред пензијом су, да се омогући да добију неки новац и да оду. 
За социјални програм, каже Кнежевић, пријавило се око 250 људи, а имаће право на 200 плус 
200 евра које ће обезбедити инвестор, односно 400 евра по години стажа. 
„Проблем је, годинама како је фирма пропадала, запошљавали су се људи, имамо велики број 
административних радника, немамо проблем са производним радницима, њих је око 700, али 
практично, на једног административног радника, имамо једног производног радника, то је 
дисбаланс који ћемо покушати да решимо”, нагласио је Кнежевић. 
Како је додао, инвеститору је речено да у Галеници мора бити 900 људи који ће радити, али и 
да очекује да ће даљим улагањем и ангажовањем врло брзо тамо бити запослено 2.000-2.500 
људи. 
„Шириће сигурно производњу, јер он сада на овом тржишту једини ће бити представник своје 
велике компаније и очекујем да жели да се прошири на читав регион и Европу”, сматра 
Кнежевић. 
Компанија „Аелиус С.А.Р.Л. Луксембург” понудила је 16 милиона евра за куповину 93,72914 
одсто укупног капитала Галенике, пише у финансијској понуди овог понуђача, која је јуче 
отворена у просторијама Министарства привреде. 
Комисија је констатовала да је понуда поднета у складу са јавним позивом и да испуњава све 
прописане услове, и донела Одлуку којом предлаже Министарству привреде да „Аелиус 
С.А.Р.Л. Луксембург” прогласи купцем капитала, саопштено је из тог министарства.  
  
 

 

 

 
Просечна плата радника у Импол Севалу 69.000 динара 
Пише: Н. Ковачевић 
 
Од 48.296 тона произведених за девет месеци ове године, што је повећање за око два одсто од 
прошлогодишњег обима производње, фабрика Импол Севал у Севојну је пласирала на светско 
тржиште 96 одсто, а вредност тог извоза била је већа од 93,2 милиона евра.  
То је, поводом обележавања Дана предузећа, саопштило пословодство те фабрике, која је међу 
нашим највећим извозницима, а која је приватизована пре 15 година када је власник 70 одсто 
капитала постала компанија Импол из Словенске Бистрице. 
Истакавши да некадашња Ваљаоница алуминијума од приватизације стално повећава обим 
производње и инвестиција, Нинко Тешић, генерални директор, рекао је да је за 15 година у 
фабрику инвестирано око 89 милиона евра, што је помогло да се повећа обим производње и 
квалитет производа. Он је додао и то да фабрика извози у Немачку, Италију и друге земље 
Европске уније, али и у Русију, те да је вредност њених акција на берзи повећана од 3,7 до 
четири пута. У року се, како је казао, измирују све обавезе према држави, банкама, 
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добављачима и запосленима и доследно се поштује колективни уговор, док је просечна нето 
зарада за 676 запослених, и то без плата руководилаца, 68.956 динара. 
Говорећи о плановима, он је навео да је од 2017. до 2025. године предвиђено улагање од 60 
милиона евра чиме ће се, са садашњих 50.000 тона, дуплирати производни капацитет, те да је у 
току прва фаза модернизације. 
Јернеј Чокл, председник компаније Импол Севал из Словенске Бистрице, у чијем саставу су, 
осим севојничке фабрике, компанија у Словенији и ТЛМ Шибеник, навео је да тај систем 
постаје први у области производње и прераде алуминијума на Балкану и веома значајан у ЕУ, 
који својим ваљаним и пресованим производима предњачи у снабдевању, првенствено, 
аутомобилске индустрије. 
- Фабрика у Севојну је веома добра и у њу улажемо велики новац како би је модернизовали и 
повећали производњу - рекао је Чокл и додао да се од 40 милиона евра годишњих инвестиција 
на нивоу система Импол, део улаже у севојничку фабрику. 
Међутим, Импол Севал кубури са стручним кадром, и поред тога што стипендира будуће 
инжењере металургије, а биће јој потребни и електроничари. 
- У оквиру дуалног образовања, почели смо сарадњу са Техничком школом у Ужицу која је 
уписала једно одељење производних радника, који ће код нас бити на пракси и за три године 
биће нам на располагању - рекао је Тешић и додао да је највећи проблем, не само те фабрике 
него и целе Србије, што способни и млади људи одлазе у Београд и иностранство. 
Антрфиле: Помодарство менаџмента 

- Имамо 50 пријава за посао и међу њима је тридесеторо деце наших радника који су 
дипломирали економију или менаџмент. Велики је притисак на мене, али не можемо да 
запослимо 30 економиста и менаџера. Када су уписивали факултете, нико од њих није дошао 
код нас по савет, а ја бих им саветовао да упишу металуршки факултет и сви би сада радили. 
Било је помодарства и уписивали су се разни менаџменти, па сада имамо проблем у целом 
друштву, поручио је Нинко Тешић. 
 

 

 
 

Највећа прошломесечна зарада 10 пута већа од најмање 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Дан након што Републички завод за статистику саопшти податак о износу просечне нето зараде 

радника у претходном месецу, две трећина запослених нађе се у чуду јер се сума новца коју 

имају у новчанику и оно што је просечно у држави драстично разликује. Међутим, статистика 

узима у обзир зараде у свим делатностима, а разлика од најмање до највеће је огромна и мери 

се двоструком цифром. 

Тако су прошлог месеца запослени на рачунарском програмирању и консултантским 
делатностима имали просечну нето зараду од 242.031 динар, а запослени у делатности 
путничке агенције, тур-оператера и резервација свега 23.136 динара. 
Први су тако имали заправо више од пет просечних републичких плата, а други само половину 
просечне државне нето зараде за септембар. 
Но, преко две просечне републичке нето зараде, па и више од тога, прошлог месеца имали су и 
запослени у ваздушном саобраћају – 177.024, они који раде у управљачким делатностима и 
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саветовању – 117.045, рекламирању и истраживању тржишта – 115.451, експлоатацији сирове 
нафте и природног гаса – 104.025, услужним делатностима у рударству – 115.161, производњи 
дуванских производа – 100.968 динара. 
Дакако, тих седам „топ-зарада” у прошлом месецу нису једине добре плате које су запослени 
однели кући, јер постоји и пет делатности у којима су оне изнад 80.000 динара. 
Међу онима који зарађују мало мање од 100.000 динара месечно су запослени у финансијским 
услугама – 99.748, затим производњи кокса и деривата нафте – 88.159, производњи основних 
фармацеутских производа и препарата – 82.309, у програмским активностима и емитовању – 
88.480 и у делатности удружења – 81.069 динара. 
Све у свему, радници 12 делатности сваког месеца остваре од две до пет и више просечних 
републичких плата. 
Услуге на дну 

Уколико се нето плате за прошли месец пореде по делатностима, највећа је забележена у 
информисању и комуникацијама – 103.108 динара, затим у финансијским делатностима и 
делатностима осигурања – 86.540, снабдевању електричном енергијом, гасом, паром – 78.713, 
рударству – 74.781, стручним, научним, иновативним и техничким делатностима – 72.010, 
пословању с некретинама – 57.106 динара... 
Најмања просечна нето зарада прошлог месеца забележена је у осталим услужним 
делатностима – 35.507 динара. 
С друге стране, постоји осам делатности у којима запослени не могу да зараде ни 30.000 
динара, што је 18.212 динара мање од републичког просека. 
У тој групи најмања примања прошлог месеца имали су, већ поменути, радници у путничким 
агенцијама, тур-оператери и резревације – 23.136 динара. 
Који динар више од њих зарадили су запослени у кинематографији, телевизијској и музичкој 
продукцији – 23.627 динара. 
Нето прошломесечна зарада радника на поправци рачунара и предмета за личну употребу 
била је 25.591 динар, у делатности припремања и послуживања хране и пића 26.104, уклањању 
отпадних вода 26.608, преради дрвета и производа од дрвета 27.403, остале личне услужне 
делатности 29.376 и производња одевних предмета 29.649. 
 

 

 
 

Јагодинска пивара остала непродата  
Извор:Танјуг 

 

Фабрика слада, пива, квасца и безалкохолних пића Јагодинска пивара није данас продата на 
јавном надметању, јер није било купаца. 
"У Агенцији за лиценцирање стечајних управника, која је пре месец дана огласила јавну 
продају, рекли су нам да није било заинтересованих, да нико није откупио тендерску 
документацију и да је продаја проглашена неуспешном", кажу за Танјуг радници пиваре, који 
су и најзаинтересованији за судбину фирме. 
На основу Решења о банкроту Привредног суда у Крагујевцу, оглашена је продаја целог 
пословног комплекса Јагодинске пиваре, који обухвата 41 објекат, опрему за производњу и 
отакање пива, по цени од 355,5 милиона динара, уз полагање депозита од 142 милиона динара. 
Даљу судбину пиваре одредиће Одбор поверилаца, а на наредној лицитацији цена може остати 
иста, а може бити и упола мања, оцењују у Већу Савеза самосталних синдиката Србије за град 

https://www.dnevnik.rs/index.php/ekonomija/novcanik/novosadanima-zarada-dogurala-do-55000-dinara-26-10-2017
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Јагодину. Додају да их изненађује то што није било купаца на данашњој лицитацији, будући да 
је, како кажу, локација на којој се налази пивара "веома атрактивна и велика за градске 
појмове". 
Јагодинска пивара је основана 1852.године и једно је од најстаријих привредних предузећа у 
Србији. 
Пре увођења стчаја, пре две године, у пивари је радило 145 радника и сви су се прјавили за 
добровољни одлазак, уз социјални програм, подсећају у Синдикату. 
 

 

 
 
 

Приватизација у наменској: Да ли се приватнику превише даје? 
Аутор:Војислав Стевановић 
 
Промена прописа и приватизација дела српске одбрамбене индустрије, питање је око кога се, 
кад год се спомене, у јавности поведу полемике. Осетљивост те привредне гране је очигледна, 
али, како тврде познаваоци, и потреба да у индустрију, да би остала конкурентна на тржишту, 
уђе свеж капитал.  
Шта би наменској донели нови прописи и улазак приватника у власништво? Са једне стране, 
капитал који је овим компанијама потребан. 
Треба подсетити да је влада пролетос одлучила да за предузећа наменске индустрије и две 
компаније које ће бити укључене у тај систем директно инвестира 42 и по милиона евра. 
Индустрија у којој осим шест највећих послује још десетак компанија, једна је од 
најуспешнијих привредних грана у Србији. 
Кад је реч о наменској индустрији њени потенцијали су несумњиви. Прошле године извоз је 
износио готово пола милијарде долара. Ове године очекује се више од 500 милиона, а држава 
планира да до 2020. годишњи извоз буде између 750 милиона и милијарду долара. 
Први човек фабрике Застава оружје не одбације идеју промене прописа, али, како каже, у 
разумном обиму. Додаје и да би за ту компанију било интересената. 
"Морамо и ми мењати правила понашања у односу на окружење и свет. Лично моје мишљење 
је да је фабрикама потребна још једна већа финансијска ињекција", каже Милојко Брзаковић 
из Застава оружја. 
Синдикати крагујевачке компаније кажу да са зебњом дочекују такве идеје и да продаја данас 
није добра за предузећа. 
"Поготово у околностима кад сва бележе једну узлазну криву упошљавања што би значило да 
профит који сад остварују фабрике одбрамбене индустрије Србије треба да се прелије у 
приватне џепове", каже Драган Илић из синдиката у Застави оружје. 
"Војна фабрика има уговорне обавезе и за ову и наредну годину и просто даје нам за право да се 
питамо шта се дешава", наводи Милош Милошевић из Застава оружја. 
Војни аналитичар Александар Радић каже да је компанијама потребан капитал, али и да мисли 
да држава мора да задржи контролу над производњом: "Мислим да је превише 49 одсто пакета 
дозволити да буде у рукама приватног власника. Морају да постоје гаранције да држава има 
двотрећински пакет. Здрав разум налаже да држава чврсто мора да држи контролу над тим 
фирмама". 

http://rs.n1info.com/topicv55/Vojislav-Stevanovic/1
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Иначе, како тврде стручњаци, светско тржиште је данас отворено за српски производни 
програм.  
 

 

Илић: Контрола, а и подстицај у борби против сиве економије 
Извор: Н1  
 
Влада Србије прогласила је 2017. годином борбе против сиве економије. Та борба подразумева 
контролне мере, које су се показале као добре, јер је степен наплаћених пореза већи, али и 
подстицајне мере за привреднике, на којима се ради, изјавила је у Новом дану представница 
Националне Алијансе за локални економски развој Драгана Илић. 
"НАЛЕД је партнер Влади Србије на спровођењу Националног програма за сузбијање сиве 
економије. Он се спроводи целу 2016. годину и ево у овој 2017. Сива економија је 
широкопојасни проблем, који треба решавати у координацији различитих тела, као и 
сарадњом државе и самих грађана...Степен наплаћених пореза у прошлој години био је већи, 
инспекције су агилније, недостаје боље прикупљање података и где те инспекције треба да 
таргетирају своје контроле", рекла је Илић. 
Према њеним речима, свест грађана о сивој економији је такође важна и због тога је и 
организована наградна игра са фискалним рачунима. 
"Анкете су показале да би сада 33 посто грађана више пријавило сиву економију. Пословање у 
сивој зони не сматра оправданом 70 посто грађана, док је раније тај проценат био 55 одсто, а 
преко 40 одсто имамо већи број пријава за неиздавање фискалних рачуна", рекла је Илић. 
Како је рекла, важно је остварити и контакт између инспекције и судова, јер се показало 90 
посто прекршајних случајева застарева. 
"Од дуванске индустрије смо добили информације, они кажу да је већа корист од илегалне 
трговине дуваном него од трговине наркотицима, јер када вас ухвате у трговини дуваном, ви 
завршавате са условном казном а за наркотике добијете затвор", рекла је Илић. 
Подстицајне мере за привреднике 
Према њеним речима, недостају подстицајне мере за привреднике, и то је следеће на чему се 
ради, како би се, како је рекла, остварио бољи привредни амбијент за пословање. 
"На прагу смо размишљања о подстицајним мерама. Предложили смо, а министар Душан 
Вујовић се сложио, да омогућимо да почетници у пословању најмање годину дана буду 
ослобођени плаћања пореских обавеза, а након тих годину дана можда и продужимо. Циљ је да 
их пустимо да послују легално, да нешто зараде, да бисмо сутра имали здраве пореске 
обвезнике", рекла је Илић. 
 Додала је да проблем постоји и са повраћајем ПДВ, јер је просек у Србији 58 дана, што је јако 
дуго и одвраћа привреднике од легалног пословања. Циљ је, како каже, да се тај рок скрати. 
"Такође, имамо и паушал као проблем. Ако сте ви паушални обвезник, и не добијате решење 
две године. Када га добијете , држава вам да рок да га платите у року од 15 дана, што није фер 
од стране државе...такво пословање је такодје неефикасно и на томе треба додатно радит", 
рекла је Илић. 
Руководилац Јединице за подршку Координационој комисији за инспекцијски надзор Драган 
Пушара рекао је гостујући у Новом дану да инспекцијске службе јесу део плана у борби против 
сиве економије. 
"Подизање свести о значају борбе против сиве економије је порука привреди. Наше 
инспекцијске службе данас делују и едукативно и транспарентно. Циљ нам је да све оне ресурсе 
инспекције, које у Србији нису велике, упутимо на онај део привреде који не послују добро", 
рекао је. 
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Он појашњава да велики број привредника, око 60 посто, ради у складу са законом. "Један 
мањи део није довољно упознат са законским прописима, па прави грешке, затим имамо део 
добар опортуниста, који ради у складу са законом али повремено оде у сиву зону, и они су ти на 
које је фактички усмерен инспекцијски надзор, а имамо и онај део који ради искључиво у сивој 
зони и који пристаје на казне јер му се тако више инсплати", каже Пушара. 
Он каже да би инспекције, након увођења транспарентности у свом раду, требало да у следећем 
кораку обједине свој рад, тако што ће кад изврше надзор, категорисати предузетнике, и према 
тим подацима, фокусирати само на оне привреднике за које се покаже да су у високом ризику 
од уласка у сиву зону. То значи да инспекције неће контролисати оне привреднике који раде у 
складу са законом. 
"Резултате ћемо сумирати у уторак, 1. новембра, када је презентација најновије Дуинг бизнис 
листе по методологији Светске банке. Што се инспекције тиче, свакако нам предстоји даљи рад 
на реформи инспекција, на промоцији инспекторског позива. Министар Бранко Ружић је с 
министром Душаном Вујовићем договорио повећање коефицијента инспекције за 20 
процената, и обука и кадровско јачање инспекција је управо у циљу стављања у функцију борбе 
против сиве економије на прави начин", рекао је Пушара. 
 

 

 
 
Синдикат "Горице" најавио још један штрајк упозорења јер нема плате 
Аутор:В. М. 

 

Због тога што, како кажу, још нису добили плате за август и септембар, радници 
ЈКП "Горица" који су чланови Асоцијације слободних и независних синдиката, 
поново су најавили једночасовни штрајк на нишком Новом гробљу. 
У понедељак 30. октобра, они поново неће радити од 14 до 15 сати, а како упозоравају, нису се 
одлучили за генерални штрајк јер би тиме највише трпели грађани. Ипак, они апелују на 
градско руководство да схвати "озбиљност ситуације" у којој се и даље налази ово градско 
предузеће. 
АСНС се на овакав корак одлучио због тешке финансијске ситуације у предузећу (дуговања), 
веома мали број производних радника и радника у основној делатности предузећа, а што је 
последица лоше систематизације од стране менаџмента предузећа и Града, лошег вођења 
предузећа од стране менаџмента, неоснованог подизања плата појединцима у "Горици" - 
саопштили су из Синдиката. 
Они додају да због блокаде рачуна нису примили ни паре за превоз, па траже одговорност оних 
који су криви за овакву ситуацију. Такође, од надлежних захтевају и да се објави извештај 
Радне групе која је контролисала рад "Горице" заједно са буџетском инспекцијом. 
Подсетимо, радници овог предузећа штрајковали су и почетком октобра, али су после договора 
са већником Игором Војиновићем одлучили да се стрпе још две недеље. 
Град је "Горици" на седници Већа прошле недеље одобрио дозвољени минус код банке, који је, 
како је тада казао директор овог предузећа Игор Новаковић, требало да се користи и за исплату 
зарада. Новаковић је тада казао и да плате касне свега 10 дана. 

https://www.juznevesti.com/Drushtvo/Radnici-Gorice-ponovo-najavili-strajk-na-Novom-groblju.sr.html
https://www.juznevesti.com/Drushtvo/Nakon-strajka-i-razgovora-sa-nadleznima-radnici-Gorice-resili-da-se-strpe.sr.html
https://www.juznevesti.com/Ekonomija/Gorica-planira-da-iz-dozvoljenog-minusa-placa-radnike.sr.html
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Иначе, радници “Горице” су последњих година више пута организовали штрајкове због 
многобројних финансијских проблема, а неколико протеста било је и на Новом гробљу након 
што су овом предузећу остале у надлежности само погребе услуге. 
Последња систематизација у предузећу урађена је крајем 2016, када је у предузећу остало 129 
радника. 
 

 

https://www.juznevesti.com/Drushtvo/Zbog-neisplacenih-plata-radnici-Gorice-noc-proveli-na-groblju.sr.html
https://www.juznevesti.com/Drushtvo/Zbog-neisplacenih-plata-radnici-Gorice-noc-proveli-na-groblju.sr.html
https://www.juznevesti.com/Drushtvo/Gorica-rasformirana-ostaju-joj-samo-groblja.sr.html
https://www.juznevesti.com/Drushtvo/Gorica-rasformirana-ostaju-joj-samo-groblja.sr.html
https://www.juznevesti.com/Drushtvo/U-Gorici-ostaje-duplo-manje-administracije-58-radnika-visak.sr.html
https://www.juznevesti.com/Drushtvo/U-Gorici-ostaje-duplo-manje-administracije-58-radnika-visak.sr.html

