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У Србији се сваког месеца покрене 35 стечајних поступака  
Извор:Танјуг 

 

У Србији се у просеку сваког месеца покрене 35 стечајних поступака над фирмамам које нису у 
стању да наставе са пословањем 
У Србији се у просеку сваког месеца покрене 35 стечајних поступака над фирмамам које нису у 
стању да наставе са пословањем, кажу за Тањуг у Агенцији за лиценцирање стечајних 
управника. 
Тренутно се, према подацима ове Агенције, пред Привредним судовима у Србији води чак 2.093 
поступка. 
Од тог броја, кажу, 706 предузећа су у већинској државној или друштвеној својини, а њихове 
стечајне поступке води Агенција за лиценцирање стечајних управника, док су за 1.387 одређени 
стечајни управници. 
Просечно време трајања поступка у Србији за активна предузећа у стечају, наводе из Агенције, је 
око четири године, девет месеци и 10 дана. 
Уколико се узме у обзир укупан број стечаја који су покренути и вођени од тренутка ступања на 
снагу Закона о стечајном поступку, од 2005. године до данас, просечно време трајања стечајног 
поступка је нешто мање од три године. 
Од ступања на снагу тог Закона до данас, покренутно је 6.885 поступака пред 16 Привредних 
судова у Србији, од којих је највише пред Привредним судом у Београду - 2.015 поступака. 
Колико ће поступака о стечају бити покренуто у наредних месец дана, из Агенције за Тањуг кажу 
да не могу да дају тачну процену, јер Агенција, наводе, добија информацију тек када се стечајни 
поступак и званично отвори.  
 

 

Доприноси највећи терет плате  
Аутор:С. БУЛАТОВИЋ  

 

Шта грађанима и привреди доноси смањење пореза на зараде. Стручњаци кажу да ће намет на 
дохотке бити мањи од два до три процента 
МИНИСТАРСТВО финансија најављује да ће од почетка следеће године послодавци плаћати 
мањи порез на зараде запослених. Плата се тренутно "терети" са десет одсто пореза, али уз 
доприносе за пензионо, здравствено и незапосленост - укупан намет достиже 64 одсто. Влада 
још не открива колико ће попустити послодавцима, а економисти рачунају да у "каси" има 
простора за спуштање терета на од 61 до 62 одсто зараде. 
Професор Економског факултета Милојко Арсић напомиње да је тренутна пореска стопа на 
плате једна од најнижих у Европи. 
- Уколико је циљ Владе да смањи фискално оптерећење рада, то би требало урадити преко 
смањења доприноса - сматра Арсић. - Због неопорезивог дела зараде, код пореза постоји 
одређена прогресивност. Људи са већим зарадама плаћају порез по нешто већој пореској стопи. 
Евентуално смањење пореске стопе донело би највећу корист људима са већим зарадама. При 
доношењу одлуке о смањењу пореза Влада би требало да води рачуна о томе како ће то утицати 
на привреду, а како на правичност пореског система, док би требало да у други план стави то да 
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ли ће трошак смањења пасти на буџет републике, локалних заједница или на фондове 
социјалног осигурања. То може да се реши трансферима. 
Одговор на питање колико ће се смањити пореско оптерећење, подсећа Арсић, директно зависи 
од тога колико ће се повећати расходи државе, а пре свега плате и пензије. Али и да ли ће 
порасти јавне инвестиције, улагања у образовање, науку и иновације. 
- Важно је и шта се планира са другим порезима - додаје Арсић. - Ако држава жели да плате и 
пензије расту мало спорије од бруто домаћег производа, да повећа јавне инвестиције за бар 200 
милиона евра, а да при томе фискални дефицит остане мањи од 1 одсто БДП, могуће смањење 
фискалног оптерећање рада са садашњих 64 одсто је на 61-62 одсто плате. 
Захтев за мање оптерећење плата Влади је стигао од Привредне коморе Србије. Оно се најчешће 
наводи као препрека за ново запошљавање радника. То је често оправдање и зашто део 
привреде бежи у "сиву зону". 
- Нелојална конкуренција утиче на смањење производње, отпуштање радника, као и затварања 
привредних субјеката који послују у складу са прописима - истиче Невена Ракић, руководилац 
Центра за привредна питања ПКС. - Смањењем оптерећења зарада порезима и доприносима 
сигурно би се створили услови за бржи економски раст земље, али и створили услови за 
запошљавање нових радника, јер би то смањило цену рада коју плаћа послодавац. Корист од 
мањег опорезивања на крају би имали сви учесници - и послодавац и запослени. 
У ПЛАТЕ ИЛИ ИНВЕСТИЦИЈЕ 
ЗАПОСЛЕНЕ пре свега занима хоће ли послодавац новац који уштеди на порезима искористити 
за повећање зарада. 
- Чињеница је да су зараде у Србији ниске, али је чињеница и да су инвестиције предузећа ниске 
- каже Милојко Арсић. - Мањи порези би добродошли, како за повећање зарада, тако и за 
повећање инвестиција. Ако размишљамо дугорочно, тада би већи део новца требало да оде на 
инвестције, јер би оне омогућиле раст производње, а тиме и зарада у наредним годинама. Ако 
би већи део новца отишао на раст зарада, због малих инвестиција, не бисмо могли да рачунамо 
на њихов раст у будућности. 
 

 

ПОСЛЕ ЗАТВАРАЊА КОМПАНИЈЕ "ХЕНДИ": Стотину трудница и 

породиља без плате  
Аутор:Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА 

 

После затварања компаније "Хенди", бивше раднице не могу да остваре законско право на 
накнаду. Оштећене немају могућност да се пријаве на тржиште рада 
ВИШЕ од 100 трудница и породиља из фирме "Хенди", која је имала око 200 пословница 
широм Србије, већ месец и по не може да реши свој статус. Оне су практично 31. маја када је 
фирма престала да ради остале без посла, а од 15. јуна ниједна од њих не може да дође до својих 
папира и бар се пријави на тржиште рада и на тај начин оствари право на новчану накнаду. 
Међу оштећеним радницама је и Марија Стојковић из Јагодине која је после десетогодишње 
борбе за потомство, уз помоћ вантелесне оплодње остала у другом стању и носи близанце. 
- Фирма је званично активна у АПР и по закону они породиљама и трудницама нису могли да 
дају отказе, али је проблем што у седишту фирме више нема ниједног запосленог и наша 
документа су заробљена - каже наша саговорница. - Када сам средином месеца хтела да 
пошаљем дознаке рекли су ми да то не радим, јер су сви престали са радом и чека се стечајни 
управник. Од тада више немамо никакву званичну информацију. Последње примање било је за 
април, а сада нити имамо коме да се обратимо, нити они којима смо покушали да скренемо 
пажњу на наш проблем, имају слуха за нас. 
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Незванично, "Хенди" је добио новог власника који је, наводно, обећао да ће решити проблем, 
али око 900 радника, од којих је више од 100 трудница и породиља и даље чека одговор. 
Раднице су се недавно обратиле и Зорану Ђорђевићу, министру за рад са захтевом да заузме 
став по службеној дужности и хитно реши њихов проблем. Из инспекције рада добиле су 
одговор да су немоћни, пошто се не зна где су послодавац и документа запослених. Све 
пословнице широм Србије су затворене, на пријављеним адресама нема никога, а фирма је и 
даље активна, иако је пословање преузела нова фирма. 
- Уместо да одржавамо трудноћу и бринемо о својим бебама, принуђене смо да саме решавамо 
ситуацију, а ви сте нам као и друге институције које треба да нас заштите, затворили врата - 
стоји у писму радница упућеном министру Ђорђевићу. - Држава којој су деца важна, а посебно 
она која се залаже за наталитет, не сме да дозволи да иједна трудница или мама остане без 
заштите и подршке у оваквој ситуацији. 
Према Закону о финансијској подршци породицама са децом, исплату накнаде зараде у складу 
са Упутством Министарства рада о поступку и начину обрачуна и исплате накнаде за време 
породиљског одсуства, одсуства ради неге детета и посебне неге детета за запослене код 
послодавца над којим је покренут стечајни поступак или који у дужем временском периоду, 
више од три месеца, не исплаћују зараде, могуће је само у току трајања радног односа и 
коришћења одсуства. Доказ о томе обезбеђује послодавац, општинска или градска управа по 
службеној дужности.  
ПРИЈАВА У СЛУЧАЈУ СТЕЧАЈА 
ДА би запослени остварили право у стечајном поступку, потребно је да пријаве потраживање за 
неисплаћене зараде, накнаде зараде, штете, отпремнине због одласка у пензију. То чине у 
надлежном привредном суду, у року који не може бити краћи од 30 дана од дана доношења 
решења којим се отвара стечајни поступак, наведено је у закону. Када надлежни суд донесе 
решење којим су призната потраживања запосленог, он подноси захтев Фонду солидарности у 
року од 45 дана од дана пријема одлуке суда, којом је утврђено потраживање. Уколико пропусти 
овај рок, запослени губи право на ово потраживање пред Фондом солидарности. 
ПОЛА МИЛИЈАРДЕ ЗА ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ 
СА представницима 61 локалне самоуправе следеће недеље биће потписани уговори за доделу 
неповратних средстава за пројекте везане за популациону политику у износу од 500 милиона 
динара - најавила је у петак Славица Ђукић Дејановић (на слици), министарка без портфеља 
задужена за демографију и популациону политику, на скупу "Нестаје ли Србија - Популациона и 
демографска политика". 
Говорећи о проблемима репродуктивног здравља, министарка је изнела податак да је током 
прошле године у Србији било 800 регистрованих порођаја малолетних особа. 
- Тај број је смањен за скоро 300 у односу на 2015, али је и даље огроман. Још увек је велика 
срамота код нас разговарати на тему сексуалности и репродуктивног здравља - оценила је 
Славица Ђукић Дејановић. 
Драгана Стојановић, извршна директорка Асоцијације за сексуално и репродуктивно здравље 
Србије истакла је да се рађање не може подстицати тако што сав терет падне на жену. 
- Србија нестаје, али не зато што жене одбијају да рађају. Право сваке жене је да одлучи да ли 
жели да рађа и колико деце жели да роди - рекла је она. 
Министарка Ђукић Дејановић је најавила и да ће до краја године бити усвојен закон о родној 
равноправности, а предлог би требало да се нађе у Скупштини Србије током лета. Усвајање овог 
прописа Србија чека више од две године.  
 

 
 
 



6 

 

 
 
Синдикат Азотаре: Радници у штрајку због стечаја 
Извор: Бета  

 
"Од пре неколико дана од када је објављена одлука о стечају погони су скоро престали да раде", 
рекао је Живановић.  
Председник Самосталног синдиката у панчевачкој фабрици минералних ђубрива Азотара 
Градиша Живановић рекао је да ће у понедељак 16. јула радници започети штрајк у кругу 
фабрике због тога што је уведен стечај.  
Он је за Бету рекао да су радници обавестили надлежне у Министарству привреде Србије, где је 
данас заседала радна група задужена за ту фабрику, да не желе да се фабрика прода, већ хоће да 
раде.  
"Од пре неколико дана од када је објављена одлука о стечају погони су скоро престали да раде", 
рекао је Живановић.  
Додао је да су се радници и данас спонтано окупили испред Министарства привреде, 
незадовољни уводјењем стечаја и најавм да ће се фабрика продавати у деловима као имовина.  
Тај синдикат је пре два дана упутио писмо председнику Србије Александру Вучићу, премијерки 
Ани Брнабић и покрајинској власти са захтевом да се "изнадје друго решење јер радници хоће 
да раде".  
Живановић је раније рекао да му није јасно зашто је донета одлука у стечају када је фабрика 
инвестирала око 20 милиона евра у изградњу новог погона за производњу дјубрива.  
Министар рударства и енергетике Александар Антић рекао је после уводјења стечаја да фабрика 
и поред свих покушаја да се повећа ефикасност и смање трошкови улазних сировина, не успева 
да оствари позитивне резултате.  
Фабрика запошљава око 900 радника којима је понудјена отпремнина 
 

 
 

 
 
Уместо новог почетка за Азотару – катанац? 
Припремила Ружица Врањковић 

 

За панчевачку Азотару покренут је стечајни поступак јер је даље пословање неодрживо. Из 
Владе најављују да ће после тога фабрику понудити на продају. Представници синдиката 
Азотаре, који су данас на своју иницијативу присуствовали Владиној радној групи где се 
расправљало о судбини фабрике, поручују – "циљ нам је да сачувамо радна места". 
Дуг Азотаре нарастао је на 200 милиона евра. У Влади објашњавају да фабрика ни после више 
покушаја није повећала ефикасност и смањила трошкове сировина, већ само гомила губитке. 
Стечај је, кажу, једино решење. 
"Понудили смо један доста добар социјални програм, спремни смо да уложимо додатна средства 
како би се она кључна постројења у Азотари конзервирала", наводи Александар Антић, 
министар рударства и енергетике. 
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"Конзервацијом тих кључних постројења отварамо могућност да се у перспективи Азотара у 
неком новом односу, након стечаја, приватизације, може да настави да ради", објашњава Антић. 
Синдикати Азотаре не споре тешку ситуацију, али се боре да радници опстану и позивају 
надлежне да дођу у фабрику.  
Градиша Живановић, председник Самосталног синдиката Азотаре каже да су свесни смо ми да 
има вишка запослених. "Шта ће бити после, не знамо. Углавном, ми ћемо покушати све да 
сачувамо радна места", додаје Живановић. 
И за стручњаке стечај Азотаре је логична неминовност – последица лошег пословања. Али 
стечај, кажу, не мора да значи и њен крај. 
Професор Економског факултета у Београду Љубодраг Савић изричит је да више апсолутно 
нема никаквих могућности да Азотара функционише на исти начин, односно уз дотације 
државе, које су неке године веће, неке године мање. 
"Она не може да сервисира своје текуће обавезе, а вероватно ће нешто од Азотаре преживети", 
сматра Савић. 
Азотара је један од најлошијих примера приватизације. Године 2006. купио ју је литвански 
конзорцијум за само 13,1 милион евра, а затим продао једну од производних линија за чак 32,5 
милиона. Приватизација је поништена и 2009. фабрика је враћена држави. 
 

 

 
 
Влада Србије разматра начине за смањење пореза на плате 
Извор: Танјуг 

 

БЕОГРАД: Влада Србије разматра на који начин да смањи доприносе на терет послодаваца и 

запосленог, као и да повећа неопорезиви део зараде, који сада износи 15.000 динара, преноси 

"Блиц". 

Министар финансија Синиша Мали најавио је да ће од почетка наредне године држава смањити 
порез на плате, а како преноси "Блиц", према њиховим сазнањима, Влада Србије већ је 
формирала радну групу која је почела да рачуна колико би укупно могло да буде смањено 
оптерећење на плату и у којим сегментима конкретно. 
"Тренутно разматрамо све могуће аспекте. Раде се пројекције и калкулише колико је могуће 
смањити појединачне намете. Извесно је да постоји могућност смањења доприноса на терет 
запосленог, смањења доприноса на терет послодавца, али и повећања неопорезивог дела 
зараде", рекао је извор тог листа.  
Како додају, који део ће бити умањен или повећан и за колико зависи од слободних средстава у 
буџету.  
"За сада је сигурно да простора за смањење има, али рачунамо колико је у буџету могуће 
ослободити новца", казао је извор "Блица". 
Садашњи намети на рад у Србији су 63 одсто на просечну нето зараду, што значи да на сваких 
100 динара нето зараде радника, послодавци плаћају 63 динара. 
Србија се по овом питању налази мало испод просека земаља централне и источне Европе, где 
су намети на просечну нето зараду 68 одсто, док су у Хрватској послодавци оптерећени са 62 
одсто, у Македонији је порез на зараду истовремено од 35 до 37 одсто, у Мађарској 42, Бугарској 
20, БиХ од 20 до 25 одсто. 
Фискални савет недавно је навео да би доприноси на зараде у 2018. години могли бити смањени 
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за два до 3,5 одсто и додали да буџетски простор од 15 милијарди динара омогућава смањење 
пореза и доприноса на зараде са 64 на 62 одсто, а већи буџетски простор од 25 милијарди 
динара омогућио би умањење пореза и доприноса на плате на 60,5 одсто.  
Један од власника фирме "Ре3 Продуцт", која се бави рециклажом Александар Соларевић, рекао 
је за "Блиц" да ће смањење пореза на зараде повољно утицати на привреду и предузетнике, те да 
би тај новац послодавци преусмерили на зараде запослених. 
 "Тако ћемо сачувати радна места, привући више инвеститора и бити конкурентнији", рекао је 
Соларевић и додао да Србија има велики проблем у одливу радне снаге. 
И директор фабрике обуће "Укус" Мишо Петраш је навео да би се тај новац који ће се уштедети 
након смањења пореза на зараде отићи на повећање плата јер су, како је навео, трошкови бруто 
плата највећа ставка у пословању. 
Из Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић рекао је да таква мера помаже и да се 
смањи рад на црно. 
Како преноси "Блиц" Министарство финансија и Пореска управа, такође, интензивно раде на 
убрзању повраћаја ПДВ, за шта је сада законски рок 45 дана, након чега би привреда могла прве 
позитивне ефекте да очекује већ од септембра. 
"Свакодневно се прате све околности које доводе до успоравања овог процеса. Траже се разлози 
зашто повраћај ПДВ-а дуго траје. У наредних месец дана биће познати кључни проблеми и 
одмах након тога ће бити познато колико је могуће убрзати повраћај ПДВ. То ће бити значајан 
покретач привредног раста", изјавио је извор "Блица". 
 

 
 

 
 
Радно време да растерети раднике 
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић 

 

Код нас се у просеку ради 41 сат недељно, а Закон о раду дозвољава смањење не мање од 36 сати 

недељно кроз колективне уговоре 

Док у Аустрији још увек трају протести радника због најављених нових мера владе о могућем 
увођењу 12-часовног радног времена, Покрет обнове Краљевине Србије (ПОКС) најављује да ће 
упутити предлог Скупштини Србије да се у нашој земљи радно време скрати са осам на шест 
сати, по узору на Шведску. 
Намера владе у Бечу је да се задржава законско осмочасовно радно време, односно радна 
недеља од 40 сати, али да предузећа треба да добију могућност да од запослених, ако на то 
добровољно пристану, у случају потребе, затраже да раде и 12 сати, уз надокнаду кроз слободан 
дан или новац. 
У исто време ПОКС подсећа и да је у  Шведској један од највећих произвођача аутомобила, 
прешао на шесточасовно радно време пре 13 година и да тако раде до данас јер се овај модел 
показао одличним и за раднике и за послодавце. Шефови су задовољни повећаном 
продуктивношћу, а радници срећнији јер мање бораве на послу. А Аустралијанци размишљају 
да петак прогласе нерадним даном. 
Да ли наши радници после осам сати заиста први појуре на врата како би изашли с посла и да 
ли је разлог томе умор, или то што немају посла па им седење и чекање, да сат за крај радног 
времена откуца, тешко пада? 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/897/Jasna-Petrovic-Stojanovic
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Публикација „Коришћење времена у Србији 2010. и 2015. године” настала на основу података 
добијених из два истраживања потврдила је  стереотипе који важе на овим просторима. Без 
обзира да ли су запослене или не, жене, у односу на мушкарце, двоструко више времена раде у 
кући, а упола мање времена проводе на плаћеним пословима. За запослене жене рад у кући 
постаје друга смена. 
Подаци Републичког завода за статистику показују да се под плаћеним послом подразумева 
време проведено на главном и споредном послу, пауза за ручак и путовање на посао и са посла, 
као и друге активности које се односе на посао. 
Небојша Атанацковић, почасни члан Уније послодаваца Србије, каже да се о овоме у Србији 
може причати када наша земља достигне стандард Шведске. Када би у овом часу таква одлука 
била донета прво би се смањила минимална зарада јер би цена радног сата остала иста –143 
динара, само би се множила са шест. 
У Србији се у просеку ради 41 сат недељно, а Закон о раду дозвољава смањење не мање од 36 
сати недељно кроз колективне уговоре. 
Ранка Савић, председник Асоцијације самосталних и независних синдиката Србије, каже да 
докле год је питање када ће плата и да ли ће неко предузеће опстати или не приоритет, нема 
места причи о скраћењу радног време, иако се својевремено то није показало као лоше идеја. 
Напротив. 
– У време Броза направљен је први пилот пројекат у једној текстилној фирми. Скраћен је био 
радни дан с осам на шест сати. Резултати  су показали да је продуктивност повећана 25 одсто и 
да су радници били задовољнији, добили су веће плате, а мање су времена проводили на послу. 
Никоме, међутим, није јасно зашто то није постала пракса – каже она. 
С друге стране данас има много оних како у државној управи тако и у угоститељству, здравству 
који раде по 12 и 14 сати. Колико помоћника, секретарица у влади остаје до касно у ноћ јер не 
могу да оду док је министар на послу, или долазе на посао пре почетка радног времена. И за то 
им нико не плаћа прековремени рад – каже Савићева. 
Министарство за рад није добило ни од кога конкретну иницијативу ни предлог са 
образложењем о овој тематици. 
Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије, каже да је много боље да 
дође до смањење радне недеље него да се радници отпуштају због мањка посла. На овај начин 
упослио би се већи број радника како би се повећала продуктивност. 
На питање зашто синдикати нису поднели иницијативу влади, Орбовић одговара да то није 
најважније питање. 
– То може одмах да се уради, већ је питање како то реализовати, да нико не буде оштећен. Пре 
свега радници, којима би послодавци одмах смањили плате, јер би краће радили, па када се буде 
повела озбиљна расправа на ову тему од владе ће се тражити да се донесе посебан акт којим ће 
се утврдити најнижа цена рада – каже Орбовић. 
Према подацима Међународне организације рада из ове године, законодавство у неким 
земљама омогућава смањење радних сати сразмерно штетним ефектима рада на здравље и 
радне способности. Ово је случај, на пример, у Босни и Херцеговини, Хрватској и Србији. 
Црногорци раде дуже од нас 

И док се код нас у просеку ради 41 сат недељно, дуже од нас на послу остају Црногорци и 
Македонци, а мање Мађари, Албанци, Хрвати и Румуни. Поред тога, у Србији чак 8,6 
запослених ради дуже од 48 сати у недељи, док су одмах иза запослени у Црној Гори са 8,4 
одсто. Бугарска је при дну листе, где готово нико не ради дуже од 48 сати, тачније 0,8 одсто 
радника, док је у Мађарској таквих 4,1 одсто, Македонији 3,8, Хрватској 4,4 одсто. 
Према подацима Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД) из 2014, Мексиканци 
раде највише са 2.250 радних сати годишње, запослени у Костарики 2.230, Јужној Кореји 2.110, 
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Чилеу 1.990 и Русији 1.980. Немци на послу проведу 1.370 радних сати, а још мање Холанђани, 
Данци, Французи и Белгијанци. 
 

 
Посао за 130 медицинара у војним здравственим установама 
Извор:Танјуг 

 

Војно-здравствене установе примиће 130 медицинских сестара, лабораната, фармацеутских 
техничара, али је неопходно да сви заинтересовани кандидати прво одслуже војни рок. 
Највише пофесионалних војника санитетске службе биће запослено на Војномедицинској 
академији, где места има за 114 медицинских техничара. 
Конкурс за служење војног рока за све заинтересоване кандидате за посао у војном здравству 
отворен је до 31. јула. 
На конкурс се могу јавити младићи и девојке са завршеном средњом медицинском школом и 
положеним стручним испитом. Пријава кандидата обавља се у центру Министарства одбране у 
општини становања. 
Заступник начелника Војномедицинске академије пуковник проф. др Мирослав Вукосављевић 
каже да се излази у сусрет и оним кандидатима који немају положен стручни испит, те да они 
прво након одслужења војног рока у војномедицинским центрима стажирају и положе стручни 
испит, па тек онда потписују уговор за посао. 
„Обука кандидата траје шест месеци, као и свако одслужење војног рока. Војно стручна обука 
траје месец и по дана, а затим још толико траје војно санитетска обука у центру у Нишу”, каже 
Вукосављевић за Танјуг. 
Након тога кандидати иду у једну од четири војно-здравствене установе на тромесечну 
колективну обуку. По завршетку обуке, кандидати потписују уговор на три године и 
запошљавају се у војно-здравственим установама у Србији. 
Највећи број, њих 114, биће запослен на Војномедицинској академији, а остали ће бити 
распоређени у војним здравственим установама у Нишу и Новом Саду, као и у Центру 
војномедицинских установа Београд. 
Вукосављевић каже да професионални војници санитетске службе имају могућност учешћа у 
мировним мисијама, што отвара могућност и боље зараде. 
На добровољно служење војног рока могу се јавити особе које су рођене 1989. године и млађе.  
 
 

Кад труднице и породиље заједно с фирмом оду у стечај 
Аутор: Јелена Попадић 

 

Запослени у предузећу „Хенди тел”, као и у фирми истог власника „Импакт”, који су 
банкротирали 31. маја, окупиће се у понедељак у 10 часова испред Владе Србије како би 
скренули пажњу државе на овај необичан случај. Оба предузећа су банкротирала, радницима је 
последња зарада исплаћена у мају, а трудницама и породиљама, како тврде, није прекинут 
радни однос. 
У међувремену „Хенди” је променио адресу, а именован је и нови директор, тако да 100 
трудница и породиља не може да уђе у траг својим радним књижицама. Многима од њих би 
одговарало да им је уручен отказ, што се десило осталим радницима, јер би у том случају могле 
да се пријаве Националној служби за запошљавање. 
У разговору за наш лист Милка Шашић из Апатина, мајка троје деце, каже да су њени уговори о 
раду, као и радна књижица, заробљени у дирекцији фирме у којој никога нема од 15. јуна. 

http://www.politika.rs/scc/autor/905/Jelena-Popadic
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Осталим запосленима уручени су откази о раду и они примају накнаду за незапослене или су 
нашли нови посао. Држава је трудницама уплатила накнаду за боловање за март и април, али, 
како каже наша саговорница, у фирми нема никога ко би тај новац могао да проследи на њихов 
рачун. Нико од радника није добио мајску плату. 
– Обраћали смо се свим релевантним установама, влади, Министарству рада и инспекцији, али 
нико не може да реши наш проблем. Градска инспекција рада одговорила нам је да немају 
сазнања где послодавац обавља делатност и у којем је статусу фирма, па не могу да утврде ни 
шта се дешава са нашим статусом. Чак смо и ми успеле да закључимо да се у Агенцији за 
привредне регистре „Хенди” води као активно друштво. Наведена је и нова адреса, као и име 
новог директора. Не знам како је могуће да инспекција не може да утврди те чињенице – 
наставља причу ова мајка чија деца имају 12, три и непуне две године. 
Милка је, како тврди, пре десетак дана разговарала са службеницима Министарства рада и 
тражила бројеве телефона како би се распитала о својим правима. 
– Добила сам два броја, али се на ове бројеве већ данима нико не јавља. Да ме није ово задесило, 
не бих знала колико је лоше стање наших институција – речи су Милке Шашић. 
У међувремену је на порталу Привредног суда у Београду освануло решење о покретању 
претходног стечајног поступка над предузећем „Хенди тел”, по предлогу Ерсте банке. 
„Због доцње дужника и блокаде његовог рачуна предлагач је прогласио доспелим потраживања 
према њему... Како је дужник без икаквог претходног обавештења о било каквим пословним 
проблемима обуставио своје пословање и блокирани су му сви рачуни, предлагач сматра да 
постоји опасност да ће дужник отуђити своју имовину и уништити пословну документацију, што 
би могло да угрози могућност наплате поверилаца”, наведено је у решењу Привредног суда. 
Међутим, наша саговорница упозорава да је у овом судском документу наведено да „Хенди тел” 
нема именовано лице за заступање, што није истина. Некадашњи директор „Хендија” Михаил 
Бориславов Ненчев јесте дао оставку, али је његову дужност преузео Александар Христославов 
Попов. 
– То је све видљиво у документима доступним на АПР-у. Како би се труднице и породиље 
извукле из ове фирме треба нам стечајни управник који ће предати надлежнима документа о 
стечају. Тек онда држава може да уплаћује нашу накнаду директно на наше рачуне, а не на 
рачун фирме – објашњава ова мајка, која, уместо да се бави децом, покушава да развеже тешке 
административне чворове. 
Она је поменула да јој следећег месеца истиче породиљско одсуство, али да међу њеним 
колегиницама има доста жена које су се породиле недавно и које имају право на месечну 
накнаду још годину дана. Шта ће бити са њима, радним књижицама, надокнадама? 
Подсећамо да је „Хенди тел”, познати ланац продавница мобилних телефона и опреме, 2. јуна 
затворио све малопродајне објекте због проблема са ликвидношћу. У Србији су пословали 11 
година и запошљавали су више од 900 радника. На њиховом сајту и даље стоји саопштење у 
којем је наведено да компанија покушава да нађе решење за раднике. У Агенцији за привредне 
регистре „Хенди” се и даље води као активно привредно друштво, а у блокади је од 31. маја, 
подаци су Народне банке Србије. Рачуни су им у „црвеном” за чак 243,3 милиона динара, 
тачније за нешто више од два милиона евра. 
Затварању ових продавница претходио је крах „Хендија” у Бугарској, у марту ове године, а 
управо тада је српски огранак ове фирме променио власника. Компанију је преузело предузеће 
„Њу инвестмент поинт”, чији је директор поменути бугарски држављанин Александар 
Христославов Попов. 
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Вучић за смену директора ЕПС-а, Брнабић против 
Пише: Г. Влаовић 

 
Након што је група запослених у Електропривреди Србије контактирала председника Србије 
Александра Вучића са захтевом да се заузме за смену в. д. директора тог предузећа Милорада 
Грчића, због лошег руковођења и кадровске политике, први човек наше земље размишља да 
услиши тај захтев, али се истовремено и нећка због противљења председнице Владе Ане 
Брнабић, сазнаје Данас у добро обавештеним изворима у ЕПС-у. 
– Грчић веома лоше руководи предузећем због чега ЕПС бележи лоше пословне резултате. 
Такође, кадровска политика коју води је лоша за фирму и директно доприноси тим лошим 
резултатима. Због тога се група чланова и присталица Српске напредне странке који су 
запослени у ЕПС-у обратила председнику Вучићу са молбом да својим ауторитетом издејствује 
смену Грчића јер сматрају да је то у интересу предузећа, потрошача и државе – наводи наш 
саговорник из ЕПС-а. Према његовим речима, Грчићева кадровска решења се не свиђају и 
неким интересним групама унутар предузећа тако да и они лобирају за Грчићеву смену. Наш 
саговорник тврди да се већ неко време у ЕПС-у води „прави мали рат“ са циљем да Грчић буде 
смењен. 
– Вучић веома озбиљно размишља о томе да предложи смену Грчића, јер то траже људи унутар 
СНС, који су верни партијској линији а истовремено уживају углед у ЕПС-у као стручњаци и 
добри радници. Додатно, ни интересне групе унутар ЕПС-а које су против Грчића нису без 
подршке унутар оног дела руководства СНС које има одлучујућу улогу када је реч о кадровским 
решењима у јавним предузећима. Међутим, Вучић ипак вага да ли да затражи Грчићеву оставку 
због тога што се томе изричито противи премијерка Ана Брнабић – истиче наш извор. 
Премијерка наиме инсистира на позицији да Влада не треба да попушта пред било каквим 
притисцима запослених како ЕПС-а тако и било ког другог предузећа. Влада Србије се труди да 
у јавности делује непоколебљиво и да одбија било какве ултиматуме радника, пољопривредних 
произвођача и незадовољних грађана. Подсећања ради, Влада на челу са Аном Брнабић није 
желела да разговара са штрајкачима у Фијату док не прекину са протестом, са малинарима док 
не прекину блокаду Ибарске магистрале није јој падало на памет да на разговоре позове возаче 
који су незадовољни енормно високим ценама бензина блокирали саобраћајнице широм 
Србије. Мишљење Ане Брнабић и већине министара је да би се прихватањем захтева запослених 
у ЕПС-у да се смени Грчић угрозио имиџ Владе Србије као непоколебљиве и чврсте у тежњи да 
не попушта под притисцима и да нико са стране не може да утиче на њене одлуке. Председник 
Вучић је пак у дилеми да ли да одржи свој имиџ лидера који ослушкује шта каже народ, 
запослени и стручна јавност у предузећима или да избегне разногласје и евентуалне 
неспоразуме са премијерком Брнабић, коју иначе веома цени, и одустане од захтева за смену 
Милорада Грчића. 
Наш извор наводи да у овом тренутку на депонијама Термоелектране „Никола Тесла“ у 
Обреновцу недостаје 750 хиљада тона угља. ТЕНТ је на 84,7 одсто испуњења производног плана 
и дневно се троши око 100 тона мазута због лошег квалитета угља. 
Иначе, о томе да се Грчићу „љуља столица“ у ЕПС-у је могло у више наврата да се чује и прочита 
у медијима у протеклом периоду. Председник Србије Вучић је у јануару прошле године јавно 
критиковао менаџмент ЕПС-а због грешака у рачунима за струју који су били нереално увећани 
за 100 до 150 одсто. Након тога, в. д. директора ЕПС-а Милорад Грчић извинио се грађанима 
који су грешком предузећа којем је на челу добили високе рачуне за струју. 
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Сузана Васиљевић, саветница председника Србије за медије, је након што смо је контактирали 
за Данас рекла да не зна ништа о нашим сазнањима те да се о томе распитала код шефа 
кабинета Александра Вучића, који такође ништа не зна на ту тему и да је констатовао да је реч о 
„бесмислици“. 
Питања везана за евентуалну смену Милорада Грчића послали смо и кабинету председнице 
Владе Србије и ЕПС-у, али до закључења овог броја нисмо добили одговоре. 
 
 

Смањити доприносе, а не порез на зараде 
Пише: М. Н. Стевановић 

 
Од наредне године држава ће смањити порез на зараде и скратиће рокове за повраћај ПДВ-а, 
најавио је прекјуче нови министар финансија Синиша Мали тако понављајући дугогодишње 
обећање многих претходних влада о смањењу оптерећења на рад. 
Ипак свима је јасно да се садашњи порез на зараде који износи 10 одсто и међу најмањима је у 
Европи не може пуно смањивати, што значи и да значајнијег резања трошкова за послодавце не 
може бити. Оно једино може доћи од смањења доприноса који чине гро намета на рад.  
То показује и фискално оптерећење просечне нето плате које је око 65 одсто, док је порез на 
зараде свега 10 одсто. У 2017. години укупни приходи државе од пореза на зараде износили су 
123 милијарде динара, док су приходи од доприноса (за пензионо и здравствено осигурање и 
осигурање од незапослености) износили 567,4 милијарде динара.  
Према подацима Министарства финансија за прва четири месеца ове године приходи од пореза 
на зараде износе 2,8 одсто БДП-а, док доприноси чине чак 12,7 одсто БДП-а.  
Милојко Арсић, професор на Економском факултету у Београду, истиче још један разлог зашто 
треба смањити доприносе, а не порез на зараде.  
„Ако ће се већ смањивати оптерећења на рад, онда треба смањивати доприносе, а не порез на 
зараде који је један од ретких пореза који у себи носи прогресивност, док су доприноси 
пропорционални. Иначе, било какво смањење пореза мора се ускладити са целокупном 
економском политиком. Мора се видети колико ће расти расходи за плате, колико ће се 
трошити за инвестиције, било је говора о смањењу акциза на дизел, смањењу или укидању 
парафискалних намета. То све треба уклопити тако да фискални дефицит у следећој години не 
пређе један одсто БДП-а“, објашњава Арсић. Он додаје и да је неко веће смањење оптерећења на 
рад немогуће без повећања ПДВ-а.  
Последњу деценију или више свако мало имамо захтеве или најаве смањења намета на плате.  
Топлица Спасојевић, власник компаније ИТМ и члан извршног одбора Удружења 
корпоративних директора Србије, напомиње да привреда тражи смањење пореза већ више 15 
година како би били што конкурентнији.  
„Заговарамо да се смање намети како би фирме биле што конкурентније, али и како би могли да 
повећамо плате радницима. У Србији нема довољно радне снаге и на тај начин би могли да 
задржимо раднике“, објашњава Спасојевић. Он поздравља ову најаву министра јер се Србија на 
тај начин приближава модерним пореским системима у којима се више опорезује добит него 
рад.  
„Не знам колико ће бити смањење пореза, али у сваком случају ово је добра ствар јер идемо у 
правцу мањих пореза на рад, као што је на Западу где се више опорезује добит. Теже је када у 
старту, на улазу плаћате више, па је онда тешко и доћи до добити. Многи би радије пристали да 
плате већи порез на добит само да га остваре. На овај начин би компаније боље стајале и код 
банака“, објашњава Спасојевић.  
Небојша Атанацковић, члан председништва Уније послодаваца Србије, подсећа да послодавци 
то чекају годинама, али да се нада да ће се овог пута стварно и десити.  
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„Смањење пореза на зараде требало би да смањи рад на црно, потенцијално и довести до 
повећања зарада. Ипак свесни смо да само смањење пореза на зараде неће много значити зато 
што је он већ низак. Било је неких предлога да се тај порез драстично смањи, чак и укине за 
минималну зараду“, каже Атанацковић.  
Смањење пореза на зараде колико год било имаће за последицу смањење прихода локалних 
самоуправа с обзиром да по закону градовима припада 77 одсто, односно граду Београду 66 
одсто од пореза на зараде који се плаћа према пребивалишту запосленог. Рецимо у прва четири 
месеца ове године од овог пореза републички буџет је приходовао 10,1 милијарду, а локални 
буџети 30 милијарди динара. Проблем је у томе што су локалне јавне финансије већ у озбиљном 
проблему мада номинално годинама исказују суфицит. Према прошлогодишњој анализи 
Фискалног савета заједно са својим предузећима градови и општине имају дуг од готово 
милијарду евра, а уз то касне у плаћању доспелих обавеза према добављачима у износу од преко 
300 милиона евра. Томе треба додати и годишњи недостатак јавних инвестиција локалне 
самоуправе од око 250 милиона евра. Уколико би рецимо порез на зараде био смањен са 10 на 
осам одсто, приходи локалних самоуправа били би смањени за око 18 милијарди динара.  
Економиста Горан Радосављевић, бивши државни секретар у Министарству финансија и члан 
СДС-а, истиче да је у тој ситуацији министру финансија лако да се одрекне тих прихода када не 
иду у републичку касу.  
„Смањење пореза на зараде би нашкодило локалним самоуправама, а користило би малом броју 
компанија које запошљавају велики број људи па им је то велика ставка у буџетима. Пракса је 
показала и да се та смањења, једно смо већ имали 2013. са 12 на 10 одсто, не одражавају на 
повећања плата запослених с обзиром да послодавци са запосленима имају уговоре о нето 
плати. Највећи део намета чине доприноси и то за пензионо и здравствено осигурање. Ако се 
жели смањити оптерећење на рад, онда треба смањити доприносе за здравство, а само 
финансирање здравства реформисати. Међутим, то је компликовано и то нико не жели да 
уради. Сада су доприноси претворени у порезе“, сматра Радосављевић.  
Јуче до затварања броја из Министарства финансија нисмо добили одговоре на питања у вези с 
овом темом. 
Бржи повраћај ПДВ-а добра вест  
Најава о скраћењу рока за повраћај ПДВ-а са 45 дана колико је сада сви поздрављају истичући 
да је садашња пракса са кашњењем повраћаја био проблем за привреду. Спасојевић истиче да би 
то убрзало новчане токове и привреду.  
„До сада се неоправдано каснило са повраћајем ПДВ-а посебно последње две- три године како је 
буџет у доброј ситуацији. То би свакако допринело бољем пословању компанија“, каже овај 
бизнисмен.  
Радосављевић с друге стране оцењује да и сада имамо пропис да се претежним извозницима 
ПДВ враћа до 15 дана, а „не знам никог да је у том року добио повраћај. Могу они да пропишу и 
30 дана за повраћај, али шта вреди када у пракси то буде неколико месеци. Зато треба 
реформисати и Пореску управу“, сматра Радосављевић.  
 

 
Матијевић и дефинитивно остао без Славије лукс 
Пише: М. Н. Стевановић 

 
Привредни суд у Београду поништио је арбитражну одлуку којом је хотел Славија требало 
аустријској фирми Фил Шар да исплати више од два милиона евра и милион долара на име 
надокнаде наводне штете и изгубљене добити. 
Пословодство Славије сада очекује да тужилаштво реагује по кривичној пријави која је поднета 
против чланова арбитражног већа, а најављују и да ће пријавом бити додатно обухваћен јавни 
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извршитељ Марко Вукићевић, који је не чакајући да суд одлучи о арбитражи, објавио продају 
хотела.  
Подсетимо, аустријски Фил Шар преузео је 2000. године од заирске фирме Кин Стиб уговор о 
организовању игара на срећу са хотелом Славија, али је неколико година касније изгубио 
дозволу за тај посао јер није могао да испуни услове које је прописао нови закон у тој области. У 
међувремену, власник, контроверзни црногорски бизнисмен Бранислав Шарановић, убијен је 
2009. са више од 20 хитаца у београдском насељу Дедиње, а питање одштете покренула је 
његова супруга Катарина која је у оставинском поступку наследила Фил Шар. Та фирма, 
регистрована у Бечу, нема запослене, имовину нити промет на рачуну. У Славији тврде да 
немају никакав дуг према бившем партнеру, што потврђује и један од анекса уговора сачињен 
непосредно пред губитак дозволе, у коме се наводи да су све обавезе из претходног периода 
измирене. Ипак, поступак је покренут уз мањкавости које је суд сада утврдио и што је било 
довољно да се одлука арбитраже поништи. Директор Славије, Веселин Јовићевић, и раније је 
објашњавао да чланови арбитраже, правници по образовању, нису хтели да прихвате вештака 
економске струке, нити доказе које су они предлагали. Уместо тога, користили су вештачење из 
спора који је Фил Шар водио против друге странке. Одлуку о постојању милионског дуга донели 
су на основу тврдње удовице Шарановића да је било улагања.  
– Од почетка овог поступка тврдио сам да Славија хотели не дугују никоме ништа. Све је било 
смејурија, и Привредни суд је то утврдио и навео је у овој пресуди „да је арбитражни поступак 
вођен без сагласности уговорних страна о мерама за спровођење арбитраже“ – каже Јовићевић 
и подсећа да се суд није упуштао у оцену да ли дуг постоји или не, пошто су разлози које је навео 
формални разлог за обарање одлуке. Верује и да ће првостепена пресуда опстати и уколико се 
супротна страна обрати привредном апелационом суду.  
Он наводи да је овом одлуком одређено да трошкове поступка од 1,3 милиона динара плати Фил 
Шар. Међутим, страхује да та фирма нема средстава из којих би то измирила при чему то није 
једина штета из ове процедуре. Подсећа да је судски извршитељ по одлуци арбитраже пре 
годину дана блокирао рачун Славије и да је са њега на име непостојећег дуга већ скинуто до два 
милиона динара. Такође, иако је обавештен да је Славија покренула спор за обарање 
арбитражне одлуке, не чекајући исход огласио продају једног од три хотела, Славије лукс. 
Лицитација је и одржана, купац је био Петар Матијевић који је положио износ од око шест 
милиона евра, али му је то враћено када је Привредни суд у другом поступку утврдио да 
извршитељ не сме да прода имовину ако је она у спору. Након последње пресуде, уколико она 
постане правоснажна, уместо извршитеља, хотел би требало да приватизује држава чије је он 
власништво. 
Шта каже суд  
У пресуди у коју је Данас имао увид, суд наводи да арбитражно веће није било састављено према 
правилима поступка. Наиме, уговором између Фил Шара и Славије, било је предвиђено да свака 
од страна именује по једног члана, док би трећег, председавајућег, именовали изабрани 
арбитри. Тако је испред српске фирме био именован професор Александар Јакшић а Фил Шар је 
предложио Балшу Кашћелана. Пре него што је веће и састављено избором трећег, 
председавајућег, Јакшић и Кашћелан су утврдили правила поступка, али од странака у спору 
нису тражили сагласност иако је то законом прописана обавеза, па је суд то означио као разлог 
за поништај. Указано је и да су пре формалног оснивања Арбитражног већа, они одредили да се 
у поступку примени правилник Привредне коморе Србије који је годину дана пре тога стављен 
ван снаге, а такође су и сами одредили свој хонорар и трошкове поступка од 117.000 евра. Тек 
након тога сагласили су се да трећи члан Арбитражног већа буде професор Владимир Козар. 
Игре са проценом  
Извршитељ Марко Вукићевић три пута је утврђивао вредност хотела Славија Лукс 
припремајући га за продају. Најпре је за 7.000 квадрата здања у центру Београда изашао са 
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цифром од четири милиона евра, да би после реаговања пословодства „попео“ на износ од 5,9 
милиона. Дан после писања Данаса о томе, прихватио је процену вештака коју је доставио 
менаџмент Хотела и прихватио износ од 9,4 милиона евра. Лицитација је одржана по почетној 
цени од 6,53 милиона, колико износи 70 одсто вредности или 940 евра по квадрату.  
Привредни суд у Београду поништио је арбитражну одлуку којом је хотел Славија требало 
аустријској фирми Фил Шар да исплати више од два милиона евра и милион долара на име 
надокнаде наводне штете и изгубљене добити. 
Пословодство Славије сада очекује да тужилаштво реагује по кривичној пријави која је поднета 
против чланова арбитражног већа, а најављују и да ће пријавом бити додатно обухваћен јавни 
извршитељ Марко Вукићевић, који је не чакајући да суд одлучи о арбитражи, објавио продају 
хотела.  
Подсетимо, аустријски Фил Шар преузео је 2000. године од заирске фирме Кин Стиб уговор о 
организовању игара на срећу са хотелом Славија, али је неколико година касније изгубио 
дозволу за тај посао јер није могао да испуни услове које је прописао нови закон у тој области. У 
међувремену, власник, контроверзни црногорски бизнисмен Бранислав Шарановић, убијен је 
2009. са више од 20 хитаца у београдском насељу Дедиње, а питање одштете покренула је 
његова супруга Катарина која је у оставинском поступку наследила Фил Шар. Та фирма, 
регистрована у Бечу, нема запослене, имовину нити промет на рачуну. У Славији тврде да 
немају никакав дуг према бившем партнеру, што потврђује и један од анекса уговора сачињен 
непосредно пред губитак дозволе, у коме се наводи да су све обавезе из претходног периода 
измирене. Ипак, поступак је покренут уз мањкавости које је суд сада утврдио и што је било 
довољно да се одлука арбитраже поништи. Директор Славије, Веселин Јовићевић, и раније је 
објашњавао да чланови арбитраже, правници по образовању, нису хтели да прихвате вештака 
економске струке, нити доказе које су они предлагали. Уместо тога, користили су вештачење из 
спора који је Фил Шар водио против друге странке. Одлуку о постојању милионског дуга донели 
су на основу тврдње удовице Шарановића да је било улагања.  
– Од почетка овог поступка тврдио сам да Славија хотели не дугују никоме ништа. Све је било 
смејурија, и Привредни суд је то утврдио и навео је у овој пресуди „да је арбитражни поступак 
вођен без сагласности уговорних страна о мерама за спровођење арбитраже“ – каже Јовићевић 
и подсећа да се суд није упуштао у оцену да ли дуг постоји или не, пошто су разлози које је навео 
формални разлог за обарање одлуке. Верује и да ће првостепена пресуда опстати и уколико се 
супротна страна обрати привредном апелационом суду.  
Он наводи да је овом одлуком одређено да трошкове поступка од 1,3 милиона динара плати Фил 
Шар. Међутим, страхује да та фирма нема средстава из којих би то измирила при чему то није 
једина штета из ове процедуре. Подсећа да је судски извршитељ по одлуци арбитраже пре 
годину дана блокирао рачун Славије и да је са њега на име непостојећег дуга већ скинуто до два 
милиона динара. Такође, иако је обавештен да је Славија покренула спор за обарање 
арбитражне одлуке, не чекајући исход огласио продају једног од три хотела, Славије лукс. 
Лицитација је и одржана, купац је био Петар Матијевић који је положио износ од око шест 
милиона евра, али му је то враћено када је Привредни суд у другом поступку утврдио да 
извршитељ не сме да прода имовину ако је она у спору. Након последње пресуде, уколико она 
постане правоснажна, уместо извршитеља, хотел би требало да приватизује држава чије је он 
власништво. 
Шта каже суд  
У пресуди у коју је Данас имао увид, суд наводи да арбитражно веће није било састављено према 
правилима поступка. Наиме, уговором између Фил Шара и Славије, било је предвиђено да свака 
од страна именује по једног члана, док би трећег, председавајућег, именовали изабрани 
арбитри. Тако је испред српске фирме био именован професор Александар Јакшић а Фил Шар је 
предложио Балшу Кашћелана. Пре него што је веће и састављено избором трећег, 
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председавајућег, Јакшић и Кашћелан су утврдили правила поступка, али од странака у спору 
нису тражили сагласност иако је то законом прописана обавеза, па је суд то означио као разлог 
за поништај. Указано је и да су пре формалног оснивања Арбитражног већа, они одредили да се 
у поступку примени правилник Привредне коморе Србије који је годину дана пре тога стављен 
ван снаге, а такође су и сами одредили свој хонорар и трошкове поступка од 117.000 евра. Тек 
након тога сагласили су се да трећи члан Арбитражног већа буде професор Владимир Козар. 
Игре са проценом  
Извршитељ Марко Вукићевић три пута је утврђивао вредност хотела Славија Лукс 
припремајући га за продају. Најпре је за 7.000 квадрата здања у центру Београда изашао са 
цифром од четири милиона евра, да би после реаговања пословодства „попео“ на износ од 5,9 
милиона. Дан после писања Данаса о томе, прихватио је процену вештака коју је доставио 
менаџмент Хотела и прихватио износ од 9,4 милиона евра. Лицитација је одржана по почетној 
цени од 6,53 милиона, колико износи 70 одсто вредности или 940 евра по квадрату.  
 

 
Радници Фијата у Италији штрајкују због Роналда 
Пише: ББЦ Неwс 

 

Радници Фијат Крајслер фабрике у Италији започели су штрајк након што је главни инвеститор 
у компанији одлучио да плати 112 милиона евра за довођење фудбалера Кристијана Роналда у 
Јувентус. 
Фудбалски клуб и фабрику која производи аутомобиле контролише породица Ањели кроз своју 
холдинг компанију. 
Чланови највећег синдиката у Италији (Унионе Синдицале ди Басе – УСБ) сматрају због ове 
одлуке Фијат неће добијати нове инвестиције. 
У саопштењу ове организације стоји да би компанија требало да обезбеди будућност хиљадама 
људи, „уместо што ће од једне особе направити још већег богаташа“. 
Синдикат је додао да „није прихватљиво“ да се, док радници у фабрици Фијат Крајслер подносе 
„велике жртве због штедње“, милиони евра троши на куповину једног играча. 
Детаљи четворогодишњег уговора који ће ступити на снагу кад Роналдо пређе из Реал Мадрида 
у Јувентус објављени су у четвртак, а многи сматрају да је то превише новца за 
тридесетрогодишњег нападача. 
Међутим, фудбалски стручњак Роб Вилсон из универзитета Халам у Шефилду каже да ће 
Јувентус зарадити довољно новца од преласка Роналда у клуб, чиме ће бити покривен износ за 
трансфер и његова зарада. 
„Јувентус ће доста зарадити од маркетинга. Његов долазак ће ојачати тим, па је могуће да ће 
они постићи боље резултате и у домаћем првенству и Лиги шампиона. То значи да ће бити више 
спонзора, више новца од ТВ реклама и више новца од награда“, каже он. 
РеутерсДресови с Роналдовим именом већ се продају у Торину 

Рођен на португалском острву Мадера, где су назвали аеродром по њему, Роналдо је имао веома 
успешну каријеру у Реал Мадриду, постигнувши 450 голова на 438 утакмица. 
Као капитен португалског тима постигао је четири гола на Светском првенству, између осталог 
и хет-трик против Шпаније. Португалија је ушла у првих 16 екипа на такмичењу, што је успех у 
односу на Италију која се није ни квалификовала први пут од 1958. 
Ограничен утицај штрајка  
Иако Јувентус и Фијат Крајслер функционишу као одвојена предузећа, обе компаније 
контролише Ексор, холдинг компанија породице Ањели. 
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Највећи синдикат у Италији отпочео је штрајк у фабрици у Мелфију у јужној Италији, у којој се 
производе аутомобили као што су Фијат Пунто и 500Х. 
Чланови овог синдиката ће напустити производне погоне у 22 сата у недељу и биће у штрајку до 
18 сати у уторак. 
Међутим, не очекује се да ће штрајк имати превелики утицај на функционисање компаније. Ова 
фабрика је само једна од седам које поседује Фијат Крајслер у Италији, а УСБ не представља све 
раднике у овој фабрици. 
 

 
 

 
 

Рад на црно у Србији смањен за 20 одсто 
Извор: Бета  
 
У првих шест месеци ове године у Србији је обављено више од 8.000 надзора послодаваца него у 
истом периоду прошле године и откривено да је за 20 одсто смањен број лица који раде без 
пријаве, изјавио је у Врању вршилац дужности директора Инспектората за рад Стеван Ђуровић. 
Ђуровић је на радионици у оквиру пројекта "Реци не раду на црно" изнео и податак да је у 
Србији током 2017. године откривено више од 22.000 особа које су радиле на црно, после чега је 
њих 94 одсто засновало стални радни однос.  
Према његовим речима највише особа у раду на црно откривено је међу онима који се баве 
услугама смештаја и исхране, затим трговине, грађевинарства, производње текстила, коже и 
обуће. У седам општина Пчињског округа у првих шест месеци 2018.године, током 529 
инспекцијских надзора, откривен је 341 радник који је радио на црно, поводом чега су надлежне 
службе поднеле 91 захтев за покретање прекршајног поступка.  
 

 

Штрајк око 200 радника Азотаре из Панчева 
Аутор:Бета  
 
Око 200 од укупно хиљаду радника фабрике азотних ђубрива и азотних једињења ХИП Азотара 
из Панчева штрајковало је унутар фабрике. Председник Самосталног синдиката Азотаре 
Градиша Живановић рекао је да ће у понедељак 16. јула радници започети штрајк у кругу 
фабрике због тога што је уведен стечај. 
Он је рекао да су радници обавестили надлежне у Министарству привреде Србије, где је данас 
заседала радна група задужена за ту фабрику, да не желе да се фабрика прода, већ хоће да раде.   
"Од пре неколико дана од када је објављена одлука о стечају погони су скоро престали да раде", 
рекао је Живановић.   
Тај синдикат је пре два дана упутио писмо председнику Александру Вучићу, премијерки Ани 
Брнабић и покрајинској власти са захтевом да се "изнађе друго решење јер радници хоће да 
раде".   
Живановић је раније рекао да му није јасно зашто је донета одлука у стечају када је фабрика 
инвестирала око 20 милиона евра у изградњу новог погона за производњу ђубрива.  

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-/1
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-/1
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Запослени у Азотари, Лазар Богосављев каже да су радници формирали Савет запослених и да 
желе да о даљој судбини фабрике преговарају са надлежнима без посредства синдиката. На 
упите Н1 о штрајку у фабрици синдикалци одбацују и негирају оптужбе дела радника. 
"Радници су се самоорганизоавли, прикупљено је око 300 потписа и формиран је, по Закону о 
раду, нешто што би се звало Савет запослених. У понедељак се окупљамо у седам ујутру са 
захтевима да послодавац и неко из Владе дође и разговара са нама, јер хоћемо да сачувамо 
фабрику. Она није требало да дође у стечај, позитивно смо пословали, придржавали се УУПР-а а 
стечај је изнуђен са њихове стране и ми смо апсолутно против стечаја", каже Лазар Богосављев, 
члан Савета запослених Азотаре. 
Према речима радника, део запослених је незадовољан што, како кажу, синдикати у Азотари 
"штите менаџмент фабрике" и што су, како тврде штрајкачи, још пре неколико месеци 
синдикалци били обавештени да ће се за Азотару покренути стечајни поступак, али да о томе 
нису обавестили запослене. 
Запослени радници у ХИП Азотара, који су се обратили Телевизији Н1, кажу да представници 
синдиката застрашују раднике, да не желе конкретно да одговоре на питања радника око стечаја 
и социјалног програма и да је, како наводе, дошло и до физичких настртаја између синдикалаца 
и радника. 
На упите Н1 о штрајку у фабрици синдикалци одбацују и негирају оптужбе дела радника и 
поручују да се боре за интересе запослених. 
Представници синдиката и менаџмент фабрике боравили су током дана у Београду, где о даљој 
судбини фабрике воде разговоре са представницима Владе у оквиру радне групе. 
Александар Божић из Синдиката семенских радника Азотаре за Н1 каже да су на радну групу 
уведени на инсистирање директора ЈП Србијагас Душана Бајатовића, јер позив за учешће нису 
добили од ресорног Министарства енергетике.  
Наводе да су од Владе добили образложење да фабрика неминовно иде у стечај и да је то једино 
могуће решење у овом тренутку, али и уверавања да ће фабрика бити, како су рекли, 
"конзервирана" у наредном периоду и да ће се разговори у оквиру радне групе наставити. 
У понедељак очекују да у Азотару дође директор Србијагаса Душан Бајатовић, а у среду још 
једну рудну преговора са Владом. 
 

 

ПСС: Чланови нам одлазе под притиском и утицајем политике 
Аутор:Јелена Зорић  
 
Два репрезентативна синдиката полиције у отвореном сукобу. Полицијски синдикат Србије 
тврди да колеге из Независног, под утицајем политике, врше притисак на њихове чланове да 
напусте ту организацију. У Независном одговарају да чланови сами одлазе, јер се Полицијски 
синдикат бави политиком. 
Захуктава се борба између два репрезентативна синдиката полиције. Док Полицијски синдикат 
Србије оптужује Независни да је провладин и да им, под политичким утицајем, врбује чланове. 
Из Независног узвраћају - од вас беже јер се уместо правима полицајаца више бавите 
политиком. У Министарству за Н1 кажу да не желе да се мешају у рад синдикалних 
организација. 
Последњих дана, више је исписница, него уписница у Полицијски синдикат Србије. Уочи нове 
систематизације, ишчланило се двадесетак чланова, углавном старешина, на територији 
Крагујевца, каже Зоран Симовић, синдикалац из тог града. 
“Људи дођу, извине се. Кажу: 'Извини, морамо, наређено нам, препоручено нам, није добро за 
каријеру, ако останете у ПСС и људи се ишчлањују. С тим што поједини кажу: 'Па, добро кад 

http://rs.n1info.com/journalist83/Jelena-Zoric/1
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прође то (систематизација п.а.) ми ћемо да се вратимо, али шта ћеш, морам'”, објашњава 
Симовић. 
То морање је притисак из кабинета министра полиције, додаје председник ПСС-а Вељко 
Мијаиловић. Иписници углавном одлазе у Независни полицијски синдикат, за који Мијаиловић 
каже да је заправо зависан од оних на власти. 
“Некакав начелник управе Сектора за ванредне ситуације, иде од станице до станице и носи 
овакве исписнице из наше организације већ припремљене и врши притисак и уцене на људе”, 
тврди председник ПСС-а. 
Председавајући Независног полицијског синдиката Велимир Лукић одговара - утицај 
полицијског врха нема везе са тим зато што се вама смањује број чланова. 
“Не само у Крагујевцу на нивоу целе Србије масовно људи потписују приступнице у Независни 
полицијски синдикат, и ишчлањују се из ПСС-а, зато што се он дужи временски период не бави 
синдикатом, него политиком. Погледајте њихове флајере за излазак на протесте! Нема у тим 
флајерима захтева за побољшање услова полицајаца”, тврди Лукић. 
Из МУП-а за Н1 кажу да се не мешају у то ком ће синдикату прићи њихови радници, али 
коментаришу да они који се ишчлањују из Полицијског синдиката Србије, како кажу, по свему 
судећи не желе да буду део нечега што подсећа на политичку странку, а не синдикалну 
организацију. 
"Тврдње Полицијског синдиката Србије су очигледно последица чињенице да им се смањује 
број чланова, јер су, вероватно, схватили да је ПСС изласком из дијалога са послодавцем престао 
да заступа њихове интересе”, поручују из Министарства. 
Оба синдиката тврде и да су бројнија од оног другог. Док из Полицијског синдиката Србије 
поручују да је Независни Синдикат једва сакупио људе да се назове репрезентативним, из 
Независног узвраћају да би њихови супарници ускоро могли, због мањег броја чланова, да 
престану да буду репрезентативни. 
 

 

 

 
 
 

САЗНАЈЕМО За смањење пореза на зараде радника држава разматра 
ТРИ ОПЦИЈЕ 
Пишу:Сузана Лакић, Слађана Гаврић  

 
У Влади Србије размишљају да смање доприносе на терет послодавца и запосленог, али и да 
повећају неопорезиви део зараде који је сада 15.000 динара, сазнаје "Блиц". 
Министар финансија Синиша Мали најавио је да ће држава смањити порез на плате од почетка 
наредне године и услишити молбе на којима привредници инсистирају више од деценије. Како 
сазнаје "Блиц", у Немањиној 11 већ су формирали радну групу која је почела да рачуна колико 
би укупно могло да буде смањено оптерећење на плату и у којим сегментима конкретно. 
- Тренутно разматрамо све могуће аспекте. Раде се пројекције и калкулише колико је могуће 
смањити појединачне намете. Извесно је да постоји могућност смањења доприноса на терет 
запосленог, смањења доприноса на терет послодавца, али и повећања неопорезивог дела зараде. 
Који део ће бити умањен или повећан и за колико зависи од слободних средстава у буџету. За 
сада је сигурно да простора за смањење има, али рачунамо колико је у буџету могуће ослободити 
новца - каже извор "Блица". 

http://www.blic.rs/autori/suzana-lakic
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По садашњим наметима на рад Србија се са 63 одсто на просечну нето зараду налази мало испод 
просека земаља централне и источне Европе од 68 одсто. На сваких сто динара нето зараде 
радника, послодавци данас држави за доприносе и порезе практично плаћају 63 динара. 
Њихови конкуренти из Хрватске оптерећени су са 62 одсто, у Македонији је порез на зараду 
истовремено од 35 до 37 одсто, у Мађарској 42, Бугарској 20, БиХ од 20 до 25 одсто. 
Фискални савет недавно је истакао да би доприноси на зараде у 2018. могли бити смањени за 
најмање два до највише 3,5 одсто. Како су оценили, буџетски простор од 15 милијарди динара 
омогућава смањење пореза и доприноса на зараде са 64 на 62 одсто. Већи буџетски простор од 
25 милијарди динара омогућио би умањење пореза и доприноса на плате на чак 60,5 одсто. 
Растерећењем зарада, послодавци би вишак новца искористили за нове инвестиције, повећање 
плата или упошљавање. 
Александар Соларевић, један од власника фирме "Ре3 Продуцт" која се бави рециклажом, верује 
да ће смањење пореза на зараде 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. 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 обуће "Укус" Мишо Петраш. 
- Тај новац који ће се уштедети након смањења пореза на зараде отићи ће на повећање плата јер 
су нам свакако трошкови бруто плата највећа ставка у пословању - каже Петраш. 
Небојша Атанацковић из Уније послодаваца Србије каже да оваква мера помаже и да се смањи 
рад на црно. 
- Једно од решења може бити различити ниво опорезивања, тако да минималне плате буду 
мање опорезоване, а оне велике више. Многе земље су тако радиле - наводи Атанацковић. 
Бржи повраћај ПДВ од септембра 
Извор "Блица" каже да Министарство финансија и Пореска управа интензивно раде на убрзању 
повраћаја ПДВ и да би привреда прве ефекте могла да очекује већ од септембра. 
- Свакодневно се прате све околности које доводе до успоравања овог процеса. Траже се разлози 
зашто повраћај ПДВ дуго траје. У наредних месец дана биће познати кључни проблеми и одмах 
након тога ће бити познато колико је могуће убрзати повраћај ПДВ. То ће бити значајан 
покретач привредног раста - каже извор "Блица". 
Законски рок за повраћај ПДВ је 45 дана. 
 
 

Муке трудница и породиља "Хенди тел и "Импакт" фирми које су 
банкротирале "Нити враћају књижице, нити имамо накнаде" 
Извор:Политика 
 
Запослени у предузећу "Хенди тел", као и у фирми истог власника "Импакт", који су 
банкротирали 31. маја, окупиће се у понедељак у 10 часова испред Владе Србије како би 
скренули пажњу државе на овај необичан случај. Оба предузећа су банкротирала, радницима је 
последња зарада исплаћена у мају, а трудницама и породиљама, како тврде, није прекинут 
радни однос. 
У међувремену "Хенди" је променио адресу, а именован је и нови директор, тако да 100 
трудница и породиља не може да уђе у траг својим радним књижицама, пише "Политика". 
Многима од њих би одговарало да им је уручен отказ, што се десило осталим радницима, јер би 
у том случају могле да се пријаве Националној служби за запошљавање. 

https://www.blic.rs/biznis/moj-biznis/top-10-blic-preduzetnik-2017-re3-product-prave-od-otpada-proizvode-za-izvoz/vhx9v0c
http://www.politika.rs/sr/clanak/407280/Kad-trudnice-i-porodilje-zajedno-s-firmom-odu-u-stecaj
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У разговору за "Политику" Милка Шашић из Апатина, мајка троје деце, каже да су њени уговори 
о раду, као и радна књижица, заробљени у дирекцији фирме у којој никога нема од 15. јуна. 
Осталим запосленима уручени су откази о раду и они примају накнаду за незапослене или су 
нашли нови посао. Држава је трудницама уплатила накнаду за боловање за март и април, али, 
како каже наша саговорница, у фирми нема никога ко би тај новац могао да проследи на њихов 
рачун. Нико од радника није добио мајску плату. 
– Обраћали смо се свим релевантним установама, влади, Министарству рада и инспекцији, али 
нико не може да реши наш проблем. Градска инспекција рада одговорила нам је да немају 
сазнања где послодавац обавља делатност и у којем је статусу фирма, па не могу да утврде ни 
шта се дешава са нашим статусом. Чак смо и ми успеле да закључимо да се у Агенцији за 
привредне регистре "Хенди" води као активно друштво. Наведена је и нова адреса, као и име 
новог директора. Не знам како је могуће да инспекција не може да утврди те чињенице – 
наставља причу ова мајка чија деца имају 12, три и непуне две године. 
 

 


