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Порез на зараде може да падне 
Аутор:Д. У. 
 
Порези и доприноси на зараде у наредној години би могли бити смањени најмање два одсто до 

највише 3,5 процента, што би уз раст јавних инвестиција била још једна мера за подстицање 

привредног раста, сматра Фискални савет. 

По проценама Фискалног савета, који је представио фискална кретања у 2017. и предлог 
политика за наредну годину, буџетски простор од 15 милијарди динара омогућава смањење 
пореза и доприноса на зараде са 64 одсто на 62 одсто. 
Члан Фискалног савета Владимир Вучковић рекао је да би већи буyетски простор, од 25 
милијарди динара, омогућио смањење пореза и доприноса на плате на 60,5 одсто.Фискални 
савет процењује да би порези и доприноси на плате могли бити смањени повећањем 
неопорезивог цензуса на зараде и смањењем доприноса за незапосленост и здравство. 
У Фискалном савету оцењују да је могуће издвојити од три до пет милијарди динара за пореско 
ослобађање нових предузетника током првих 12 до 18 месеци рада.Наводе да је за одржавање 
добрих фискалних резултата и њихово даље унапређење неопходна модерницазија Пореске 
управе. 
Указано је и на то да су предузећа у приватизацији и даље фискални трошак и ризик.Међу 
препорукама Фискалног савета су ефикасније спровођење приватизације или стечаја, 
заустављање снабдевања неплатиша гасом и струјом и транспарентнији приказ помоћи 
предузећима која се финансирају из буџета. 
„Нови Сад - Гас” велики дужник 
Фискални савет позвао је државу да у циљу одржања економске стабилности  и смањења 
трошкова, између осталог,  заустави снабдевања неплатиша гасом .Укупан дуг за гас, према 
проценама Фискалног савета, могао би да достигне пет милијарди динара у 2017. години, а 
највећи дужници су панчевачка Азотара, кикинсдки МСК, „Нови Сад - Гас”, Српска фабрика 
стакла Параћин. 
 

 

 

 
 

Дугови Апотеке Панчево остали граду, 60 радника добило отпремнине  
Извор:013Инфо 

 

Држава је преко Министарства здравља исплатила све заостале зараде и примања, дала и за 
отпремнине односно социјални програм за око 60 градских апотекара. Овим чином апотекари 
су задовољни јер је на крају урађено како је и речено објаснио је за портал "013Инфо" Борко 
Бојић, дугогодишњи шеф синдиката који је сам напустио Апотеку Панчево. 
- Све што је договорено протеклих дана је исплаћено. Око 50 колега отишло је кроз споразум, а 
десетак као технолошки вишак. Практично је остао директор Бабић и пар колегиница које су 
на породиљском одсуству, кратко је објаснио Бојић. 



3 

 

Понор се под Апотеком Панчево отворио почетком 2016. године од када им је рачун у блокади 
за више стотина милиона динара. Којекаква решења су предлагана да би се уредио однос са 
добављачима - повериоцима, али узалуд. Град Панчево има обавезу да има јавну апотекарску 
установу и то је једини разлог што Апотека Панчево у овом моменту није кренула пут 
ликвидације или стечаја. 
 

 
 

 
 
Синдикат Слога: Брига о старијима само у време избора 
Извор:Бета 
 
Удружени синдикати Србије "Слога" оценили су данас, поводом Међународног дана старијих 
особа, да су пензије у Србији недовољне за преживљавање, као и да политичке партије стално 
експлоатишу старије особе.  
"У Србији се годинама уназад спроводи социјални геноцид над старијим особама, јер већина 
њихових пензија није довољна за пуко преживљавање, а камоли за нормалан живот 
загарантован Уставом и Повељом Уједињених нација која гарантује право на одговарајући 
животни стандард", наводи се у саопштењу. 
"Слога" је као посебно забрињавајућу ситуацију оценила експлоатацију старијих особа посебно 
у време изборних циклуса и навела да су они уцењени кроз "помоћ" коју добијају од 
политичких партија и тиме се претварају у "јефтино и стабилно бирачко тело". 
"Уместо достојанственог живота у трећем добу њима се од годинама стеченог капитала враћају 
само мрвице у виду разних пакета са основним животним намирницама, попут брашна, соли, 
уља, пиринча, хемије и слично. О такозваним бесплатним лекарским прегледима који се 
спроводе у страначким просторијама и које се огледају у мерењу шећера и крвног притиска да 
и не говоримо, јер је таква врста 'здравствене бриге' врло цинична и понижавајућа", наводи се у 
саопштењу. 
Тај синдикат затражио је хитно доношење нове Националне стратегије за збрињавање старијих 
особа, која би била заснована искључиво на државној, а не страначкој помоћи социјално 
угроженим особама, посебно жртвама транзиције и радницима.  
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БИВШИ РАДНИЦИ ЗАХТЕВАЈУ ОД СУДА: Преиспитати сумњив стечај 
Српске фабрике стакла 
Извор:Курир / Е.К.  
 
Ако је документација валидна, стаклара ће остати у стечају, али ако није, неко мора да одговара 
Бивши радници Српске фабрике стакла (СФС) из Параћина затражили су од Апелационог суда 
да преиспита одлуку о стечају коју је 20. септембра донео Привредни суд у Крагујевцу, након 
чега је 230 запослених добило отказ.  
Председник Самосталног синдиката хемије и неметала Љубиша Несторовић рекао је да се мора 
преиспитати и документација коју је поднела фирма „Вексилум“ из Чачка приликом захтева за 
увођење стечаја.  
- Ако је документација валидна, стаклара ће остати у стечају, али ако није, неко мора да 
одговара - рекао је Несторовић. Он је подсетио да је бивши власник, контроверзни бизнисмен 
из Бугарске Цветан Василев, који има азил у Србији, пренео своја спорна потраживања на 
фирму „Вексулим“ и она је поднела захтев за стечај. СФС је последњих шест месеци повећала 
производњу са 120 на 190 тона дневно, а палета производа добила је 40 нових артикала.  
- Требало је сачекати још неколико месеци, али некоме то није било у интересу, јер у стечају 
види шансу за наставак производње и брзо богаћење, док га судбина радника не занима - 
истакао је Несторовић.  
   
 

 


