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Привредници сложни: Повећаћемо плате када се смањи порез на 
зараде 
 Слађана Гаврић 
 
Смањење пореза на зараде које је најавио министар финансија Синиша Мали омогућиће 
повећање зарада запослених, став је свих предузетника, али и представника Удружења 
послодаваца Србије које је Блиц Бизнис контактирао. 
Они су нагласили да ће на тај начин сачувати радна места, привући више инвеститора и бити 
конкурентнији. 
Подсетимо да је Синиша Мали јуче најавио је данас да ће већ од 1. јануара 2018. бити смањен 
порез на зараде. 
Александар Соларевић, један од власника фирме "Ре3 Продуцт" која се бави рециклажом, 
верује да ће то веома повољно утицати на привреду и предузетнике. 
- Ми ћемо тај новац преусмерити на зараде запослених. Тако ћемо сачувати радна места, 
привући више инвеститора и бити конкурентнији – наглашава Соларевић. 
Према његовим речима, Србија има велики проблем у одливу радне снаге. 
- И то не само због одласка из земље, већ и у томе да се због бољих услова радници пре 
запошљавају у страним, него у домаћим фирмама. Наша жеља је да тај новац преусмеримо у 
повећање зарада. Радника треба створити, и за то је потребно време. Ако такав радник оде, 
онда смо сви на губитку – сматра Соларевић. 
Са њим се слаже и директор фабрике модне обуће “Укус” Мишо Петраш. 
- Тај новац који ће се уштедети након смањења пореза на зараде отићи ће на повећање платајер 
су нам свакако трошкови бруто плата највећа ставка у пословању – каже Петраш. 
И он се суочава са одласком радника и то му је највећа бољка. 
- Имамо ситуацију да су нам радници отишли код других послодаваца код којих нису 
пријављени, али добијају више новца на руке. Испоставља се да им је исплативији рад на црно. 
Наш циљ је повећамо зараде, тако да је сигурно да тај новац нећемо користити за пласирање 
или смањење цене производа. Ипак је задовољни радник најбољи радник – закључује Петраш. 
Небојша Атанацковић из Уније послодаваца Србије каже да се они више од 10 година залажу за 
смањење пореза на зараде. 
- То је једна од основних ствари. На тај начин би се разлика преусмерила директно на плате, 
што може да помогне у пословању привреде. Осим тога, оваква мера помаже да се смањи рад 
на црно. Послодавац који има мање обавезе по питању пореза И доприноса сада ће моћи да 
радије запошљава – истиче Атанацковић. 
Он наглашава и да је важан и износ тог смањења, што ће утврдити ресорно 
министарство. 
- Једно од решења може бити различити ниво опорезивања, тако да минималне плате буду 
мање опорезоване, а оне велике више. То је прогресивно опорезивање и многе земље су то тако 
решиле – наводи Атанацковић. 
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ВИШАК У ДРЖАВНОЈ КАСИ Расте наплата доприноса 
 
У првих шест месеци ове године Пореска управа је наплатила 38 милијарди динара више него у 
истом периоду прошле године. По расту наплате предњаче социјални доприноси и ПДВ. 
Вишку у државној каси допринели су и добри резултати у откривању утајених прихода. 
Мира Станојев из Сектора наплате Пореске управе наводи да је, у односу на прошлу годину, за 
5,6 одсто повећана наплата јавних прихода које администрира Пореска управа. 
- Тренд раста примећује се код свих најосновнијих и најважнијих јавних прихода - истиче Мира 
Станојев. 
Са растом већим од осам одсто, предњаче доприноси и ПДВ. Као резултат циљних контрола у 
порасту су и новооткривени порески приходи, најчешће ПДВ и акцизе. 
Ненад Кртолица из Сектора контроле Пореске управе каже да је контрола јавних прихода 
извршена код 3.700 пореских обвезника. 
- Скоро сваки други је имао неправилности и по том основу утврђени су неоткривени приходи 
од 14 милијарди динара - наводи Кртолица. 
Наплата пореза на добит, која је прошле године највише порасла, на истом је нивоу, а на добар 
тренд привреде упућују други показатељи. 
С обзиром на то да је прошла година била рекордна по наплати и повраћају ПДВ-а, још је 
значајнији податак да је од почетка године привредницима враћено 124 милијарде динара 
ПДВ-а, што је за 20 одсто више него у истом периоду лане. 
Повећан број новооснованих предузећа. Према подацима АПР-а, у првој половини ове године 
за четири одсто је повећан број новооснованих предузећа. 
Код предузетника је тај проценат виши – готово 19.000 њих започело је бизнис. 
У истом периоду смањио се број угашених фирми. Директор Агенције за 
привредне регистре Звонко Обрадовић истиче да је број привредних субјеката 
близу 400.000. 
- То је јако добра порука и говори о поправљању привредног амбијента и одређеној одлуци 
људи да се више опредељују за покретање сопственог бизниса - оцењује Обрадовић. 
Откривено шест милијарди утајеног пореза ове године. 
Док министар финансија до краја године најављује нове подстицаје привреди, уз скраћење 
рока за враћање ПДВ-а и смањење пореза на зараде, о сузбијању привредног криминала брине 
посебан сектор Пореске управе. 
Главна инспекторка Пореске полиције Нада Новосел истиче изузетну сарадњу Пореске 
полиције, Тужилаштва за организовани криминал и СБПОК-а. 
- У протеклом периоду открили смо четири организоване криминалне групе, чији извршиоци 
су извели најтежа дела из области привреде - наводи Новосел. 
Из ових предмета, како додаје, девет лица је лишено слободе, а износ утајеног пореза је виши 
од 451 милион динара. 
У акцијама од почетка године, Пореска полиција је открила око шест милијарди динара 
утајеног пореза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

 

Шарчевић: Од септембра посао у школама за 155 психолога 
 Танјуг 
 
Од 1. септембра у школама у Србији биће запослено 155 психолога, најавио је министар 
просвете Младен Шарчевић, истакавши да је то омогућено захваљујући уштедама које су 
направљене у систему. 
Говорећи о раду новоосноване Комисије за борбу против наркоманије у школама он је рекао да 
школе у Србији већ имају програме за борбу против дроге, али да ће сада све бити појачано и да 
ће се више радити на укључивању родитеља. 
- Школе имају програме превенција против дроге, на томе се стално ради. Међутим, када 
родитеље зовете на неко предавање о дроги, дође 10 одсто њих. Такође, у школама је смањен 
број психолога из неких необјашњивих разлога. Ми смо уштедели у систему и од 1. септембра 
запослићемо 155 психолога у целој Србији - рекао је министар. 
 
Упитан да ли ће се користити тестови за детекцију дроге у школама, Шарчевић је појаснио да 
постоје две врсте тестова и да се могу користити тестови за третирање површина, али не и 
тестови за проверу ученика, јер то закон не дозвољава. 
- Родитељи могу да тестирају своју децу. Зато је Савет родитеља битно тело које мора да се 
укључи у борбу против дроге, заједно са школом - нагласио је он за ТВ Прва. 
За родитеље који неће да сарађују, Закон о основама система образовања и васпитања, 
подсетио је министар, предвиђа велике новчане казне. 
"Теткица у средњој школи не купа децу већ подове" 
Упитан за смањење броја теткица и домара у средњим школама, он је рекао да је то 
"синдикална прича" и да су су до сада теткице у основним школама чистиле 400 квадрата, а у 
средњој 200 квадрата простора, због различитих критеријума у правилницима који су ту област 
дефинисали. 
- Теткица у средњој школи не купа децу већ подове. Има нелогичности колико хоћете - 
закључио је министар. 
 

 
 

Како је пропала „Азотара” 
Аутор: Доротеа Чарнић 

 
За злоупотребе са продајом регресираног ђубрива оптужена 51 особа. – Највећа 
штета настала је после поништене приватизације 2009, када је фабрику преузела 
држава 
 
Судски процес за афере у панчевачкој „Азотари”, у којем је због злоупотреба приликом продаје 
регресираног минералног ђубрива оптужена чак 51 особа по три спојене оптужнице, један је од 
најобимнијих процеса икада поведених пред београдским Специјалним судом. После више од 
четири године, маратонски поступак у којем брани чак 60 адвоката у завршној је фази. 
„Азотара” је приватизована у време власти Војислава Коштунице, али је продаја поништена 
2009. године. Штетне одлуке, према оптужницама, настале су после приватизације, када је 
држава преузела ову фабрику. 
 

https://www.blic.rs/autori/tanjug
http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/908/Dorotea-Carnic
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Синдикалци затечени стечајем 
Аутор: Олга Јанковић 

 
 
Синдикати ће се борити да фабрика минералних ђубрива настави да ради, а помоћ 
траже од председника Србије и премијерке 
 
Панчево – „Нико ово није очекивао, поготово не ове године када смо добро радили, а све 
произведено је и продато, тако да је вест о презадужености фабрике стигла као ’гром из ведра 
неба’”, каже Градиша Живановић председник Самосталног синдиката панчевачке „Азотаре”, а 
над „ведрим небом” се навукли тамни облаци стечаја, који држава тражи за највећу фабрику 
минералних ђубрива у региону. 
Одмах је успостављена двосмерна комуникација, па се делегација састављена од лидера три 
синдиката и представника пословодства упутила у Београд у министарство, а са исте адресе је 
стигло писано саопштење министра рударства и енергетике, Александра Антића, у којем се 
између осталог наводи, да и поред свих покушаја да се повећа ефикасност и смање трошкови 
улазних сировина, „Азотара” не успева да оствари позитивне пословне резултате, што наставља 
он, води повећању задужености, неостваривању Правилника о начину спровођења 
реорганизације кроз Унапред припремљен план реорганизације (УППР) и генерисању нових 
губитака до краја ове године. Министар даље закључује да је покретање стечајног поступка у 
овој ситуацији, не само испуњење обавеза према ММФ-у, већ пре свега одговоран однос према 
грађанима Србије, узимајући у обзир да би из буџета морали бити плаћени силни дугови које 
„Азотара” ствара. 
 

Хјундаи: Тарифе на аутомобиле гасе радна места у САД 
 
СЕУЛ - Синдикат радника Хјундаија упозорио је данас да би оштро повећање царина на 
аутомобиле, које разматра Вашингтон, могло да кошта Американце на десетине хиљада радних 
места, и изразио забринутост за глобалну ауто индустрију због распламсавања трговинских 
сукоба између САД и других земаља. 
Синдикалци у највећој јужнокорејксој ауто компанији наводе у саопштењу да ће, уколико 
амерички председник Доналд Трамп уведе царине од 25 одсто на аутомобиле, то погодити 
продају Хиундаија у САД и угрозити око 20.000 радних места у њиховој фабрици у Алабами, 
преноси агенција АП. 
Ова синдикална организација, која броји 51.000 чланова у Јужној Кореји, подсећа да у 
њиховим уговорима са Хиундаи Мотором постоји клаузула којом је гарантовано да ће 
компанија прво затварати фабрике у иностранству пре затварања својих погона у Јужној 
Кореји у случају да реструктурирање постане неизбежно. 
„Ако извоз аутомобила из Јужне Кореје у САД буде блокиран и продаја буде угрожена, 
америчка фабрика у Алабами, која послује од маја 2005.године, могла би да буде прва која ће 
бити затворена, што значи да је око 20.000 америчких радника у ризику да добије отказ”, пише 
у саопштењу. 
Синдикат је додао да очекује да ће Јужна Кореја бити изузета од тарифа на аутомобиле. 
У саопштењу се такође наводи са су јужнокорејски произвођачи моторних возила већ били 
кажњени приликом поновних преговора о билатералном трговинском споразуму са САД-ом. 
Сеул и Вашингтон су се договорили тада да се одложи укидање тарифа на корејске пикап 
камионе за још 20 година, што је мера која је изазвала незадовољство ауто индустрије, али је, с 
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друге стране, Јужна Кореја добила изузеће од америчких тарифа на увозни челик, констатује 
АП, преноси Тањуг. 
 
 
 
 

 
 

Ђорђевић: Сви закони у Србији антидискриминаторни 
 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић 
разговарао је данас са представницима Светске банке о промовисању и 
активностима у области родне равноправности и оценио да су сви закони у Србији 
антидискриминаторни. 
0Пише: ФоНет12. јула 2018. 16.07 
     
Зоран Ђорђевић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Фото: Фонет 
Ђорђевић је истакао да Србија има много боље резултате у тој области него друге земље у 
региону, саопштило је Министарство рада, запошљавања, борачких и социјалних питања. 
Према његовим речима, Србија сарађује са Шведском и другим скандинавским земљама у 
жељи да достигне светске стандарде нарочито кад је реч о равноправности полова. 
Ђорђевић је рекао да Србија ради на изради Закона о родној равноправности, у сарадњи са 
Шведском, пошто је у томе најбоља и има највеће стандарде, а у току су и измене и допуне 
Закона о спречавању дискриминације. 
Ђорђевић је напоменуо и да Србија може бити пример и неким земљама ЕУ, пише у 
саопштењу. 
Руководилац програма Светске банке и руководилац тима у посети Србији Марко Хернандез 
представио је анализе за формирање иновативног механизма за равноправност полова и 
истакао да је родна равноправност важна за придружење Србије Европској унији, нарочито из 
поглавља 19 и 23. 
 

 
 

Модел у „Петрохемији” добар пут и за „Азотару” 
      
Влада Србије у протеклих неколико година уложила је велике напоре да помогне предузећима 
из хемијског комплекса да стабилизују пословање, реше проблеме историјских дуговања и 
обезбеде услове за производњу која неће стварати додатне губитке. 
 
То је, по оцени министра рударства и енергетике Александра Антића, довело до тога да данас 
„Петрохемија” из Панчева значајно боље ради и остварује добит, да Метанолско-сирћетни 
комплекс из Кикинде не ствара губитке и да су обе компаније у процесу приватизације 
проналаском стратешког партнера. Међутим, нагласио је Антић, „Азотара” Панчево, и поред 
свих напора државе, није успела да повећа ефикасност и смањи трошкове улазних сировина и 
не успева да оствари позитивне пословне резултате. Неуспех „Азотаре” у тим напорима води 
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повећању њене задужености, неостваривању Правилника о начину спровођења реорганизације 
кроз Унапред припремљен план реорганизације и генерисању нових губитка до краја ове 
године. 
Због тога је држава одлучила да покрене стечајни поступак над „Азотаром” јер је то пре свега 
одговоран однос према грађанима Србије, узимајући у обзир да би из буyета они били обавезни 
да плаћају све дугове које „Азотара” ствра. Министар Антић очекује да након спроведеног 
стечајног поступка „Азотрара” буде понуђена на продају, што ће омогућити да евентуални нови 
власници поново организују производњу на ефикаснији начин и без оптерећења старим 
дуговањима. 
Још прошле године је „Петрохемија” очишћена од старих дуговања 
Још прошле године, када је „Петрохемија” очишћена од старих дуговања, најављивано је да ће 
сличан рецепт бити примењен и на „Азотару” и на МСК. Наиме, Привредни суд у Панчеву је 
августа прошле године усвојио Унапред припремљени план реорганизације за ХИП 
„Петрохемија”, којим је предвиђено да се њени дугови делимично конвертују у капитал 
компаније, а делом отпишу. Предузећу је отписано 47,7 одсто дуговања и на тај начин решено 
је питање старих дугова. Након реализације УППР-а, око 76 одсто акција биће у власништву 
Србије и повезаних лица, а 24 одсто преосталих акција у власништву НИС-а и „Лукоила”. Тада 
је министар Антић изјављивао да је начињен одлучујући корак за спас „Петрохемије” јер је она 
имала више од 700 милиона дуговања, а након примене УППР-а је почела да бележи 
позитивно пословање, које је наставила до данас. 
„Петрохемија” је 2015. године имала пословни добитак од 2,5 милијарде динара, али је више од 
три милијарде динара морала да издвоји за старе дугове. Заостали рачуни тог предузећа били 
су чак 400 милиона евра, с тим што им је држава крајем 2016.године опростила 105 милиона 
евра и тај износ убацила као трошак буyета. 
 
Писма заинтересованости 
Крајем марта прошле године Министарство привреде објавило је јавни позив за прикупљање 
писама заинтересованости за МСК, „Азотару” и „Петрохемију”. Од инвеститора се очекивало да 
предложе по којој цени би и на који начин ушли у власништво једне од фабрика. Рок за 
достављање писама о заинтересованости био је 3. мај прошле године. Тада су надлежни 
тврдили да заинтересованих има, али решење још није пронађено. Покретање продаје 
хемијског комплекса је последња шанса да Влада нађе решење за готово 3.000 радника, колико 
их  језапослено у те три фабрике и који чекају да им судбина коначно буде решена. 
 
МСК није успео да стане на ноге нити да нађе стратешког партнера. Држава је почетком године 
могла само да констатује да је тендер за продају МСК-а пропао јер се нико није јавио. Иако је 
првобитно било потврђено да су два инвеститора у игри, као и да је кипарски холдинг 
„Кроноспан хемикалс” ЛТД откупио тендерску документацију, на крају није било ништа. На 
понуђеном тендеру МСК је процењен на 38,5 милиона евра. Очекује се да држава покуша, 
можда управо по рецепту „Петрохемије”, да консолидује МСК и да онда поново распише тендер 
за његову продају. 
Све у свему, држава настоји да до краја године реши питање петрохемијског комплекса, а тиме 
и судбину око 3.000 радника. Очекује се да након тендера за РТБ „Бор”, буде расписан и тендер 
за приватизацију „Петрохемије”, која тренутно не прави губитке, али по оцени Фискалног 
савета Србије, то је пре последица повољних тржишних околности, односно цена, него 
реформи. За дугорочно одржавање пословања „Петрохемије”, оценили су економисти, 
потребне су велике инвестиције, које то предузеће, па ни држава, немају и због тога би то 
требало пребацити на новог власника, односно стратешког партнера. 
Љ. Малешевић 
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Уместо новог почетка за Азотару - катанац? 
Аутор текста:Маја Ђурић 
 
Једна од највећих фабрика минералног ђубрива и азотних једињења у региону - 
панчевачка Азотара, одлази у стечај. Због старих дуговања, који настављају да се 
гомилају и неуспеха да се повећа ефикасност у раду, Влада је одлучила да фабрику, 
након спроведеног стечајног поступка, понуди на продају. 
Таква вест - затекла је око хиљаду радника фабрике. Синдикалци Азотаре упутили су писмо 
председнику и премијерки са захтевом да се нађе друго решење, јер - како кажу - "радници хоће 
да раде". 
У писму адресираном на Андрићев венац и Немањину 11, око хиљаду радника некада највеће 
фабрике азотних ђубрива и азотних једињења - државу моле да на Азотару не стави катанац. Из 
Самосталног синдиката фабрике за Н1 кажу да их је вест о стечају - затекла и изненадила. 
"Сви смо затечени, погото што смо ове године добро радили, ево првих шест месеци нисмо 
имали ни проблема у производњи. Сви смо мислили - ево то је нови почетак за Азотару... Овом 
приликом молим председника и премијера, да бисмо смирили раднике, да бисмо неки мир 
сачували, да нас приме да разговарамо, да покушамо да нађемо излаз из ове ситуације", каже 
Градиша Живановић из Самосталног синдиката Азотаре. 
Да ли се уместо новог почетка, фабрика суочава са својим крајем? 
Из Министарства енергетике поручили су да је покретање стечајног поступка испуњавање 
обавеза према Међународном монетарном фонду и да ће након завршетка стечаја фарика ићи 
на продају. 
Иако је у последњих неколико година и сам Александар Вучић, још са позиције премијера, 
поручивао више пута да је решење за Азотару близу, до њега држава није успела да стигне... 
Дугови Азотаре из године у годину само су расли. У овом тренутку дуг фабрике већи је од 
вредности њене имовине. 
Вредност пословне имовине Азотаре је - према финансијским извештајима, на крају 2017. 
године била процењена на око 108 милиона евра, док укупне обавезе износе преко двеста 
милиона евра. А 90 одсто дуга је према Србијагасу. 
За запослене је спреман социјални програм, преложена су три модела: да ли ће узети 200 евра 
по години стажа, трећину зараде запосленог за годину стажа или за оне који имају преко 15 
година стажа шест просечних плата у Србији. За синдикалце - премало. 
"Онај ко остане у фабрици буквално ризикује да ли ће фабрика почети да ли ће се покренути 
или неће, е сада - да ли да се људи пријаве за социјални програм. Та исплата колика год да буде 
- реално је мала! Да се стане мало на лопту, да видимо шта да радимо даље, јер ми смо убеђени 
да је Азотара потребна овој држави", наводи Александар Божић из Синдиката сменских 
радника. 
"Потребна је - али не ако послује са губитком", сматра економски новинар Мијат Лакићевић из 
Новог магазина. Да ли ће Азотара успети да пронађе купца зависи, објашњава, и од тога шта ће 
бити исход стечаја. 

http://rs.n1info.com/journalist155/Maja-Djuric/1
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"Стечај је поступак који треба да доведе до тога да здрави делови фирме наставе да раде, да оно 
што не ваља се одбаци и да се делимично повериоци намире, да и они извуку што се може 
извући из тога. И онда ако је могуће да наставе да раде", наводи Лакићевић. 
Да ли ће се наћи партнер, закључује Лакићевић, зависи и од политичких прилика у земљи. 
Истовремено, из Панчева стиже сасвим другачија порука. Радници, тек када се камера угаси, 
кажу - не занима нас политика, већ егзистенција.  


