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Адвокати данас обустављају рад из протеста 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Адвокати у Србији поново ће данас обуставити рад на један дан из протеста што нема 

видљивих помака и конкретних резултата у расветљавању кривичних дела напада на адвокате, 

посебно због обуставе комуникације са Републичким јавним тужилаштвом у вези са 

расветљавањем убиства адвоката Драгослава Мише Огњановића 28. јула. 

За данас у подне је планирана и конференција за новинаре Адвокатске коморе Србије. 
Због убиства Огњановића, када је рањен и његов син, адвокати су почетком августа обуставили 
рад на недељу дана, а тада су најавили да ће протести бити одржавани све док се не буду видели 
конкретни помаци у истрагама поводом напад на адвокате. 
Адвокатура је незадовољна и због, како кажу, поступања Републичког јавног тужилаштва које је 
због наводне заштите интереса истраге убиства адвоката Огњановића, прекинуло комуникацију 
са представницима Адвокатске коморе Србије. 
Протестом адвокати Србије желе да подсећају јавност на неопходност делотворне заштите 
адвоката у вршењу адвокатске службе, што је, истичу, претпоставка за функционисање 
правосуђа у свакој правној држави. 
АКБ и АКС су поздравиле рад Сталног тела за праћење напада на адвокате због увођења новог 
кривичног дела "Напад на адвокате", као и на доношењу Општег обавезног упутства свим 
тужилаштвима за хитно поступање поводом кривичних дела учињених на штету адвоката. 
 

 

На доприносима уштеда и до четврт милиона 
Извор: Д.Вујошевић 

 

Предузетници и оснивачи компанија који одлуче да оснују фирме, од 1. октобра ове године могу 

већ у старту рачунати на ниже трошкове.  

Наиме, данас почиње примена измена Закона о порезу на доходак и Закона о доприносима за 
обавезно социјално осигурање. Оба акта усвојена су у децембру 2017. године. Почетницима су ту 
дате знатне олакшице. Стручњаци у НАЛЕД-у већ су израчунали да почетници по том основу 
могу уштитеде и до 250.000 динара уколико исплаћују минималне зараде. 
Плаћања поменутих дажбина су ослобођени сами власници новоснованих радњи, односно 
предузећа. Осим њих, право на олкшице има још девет новозапослених, али под условом да су 
тек завршили средњу школу, односно факултет, или да да су били редовно евидентирани код 
Националне службе за запошљавање. Поменуте олакшице примењиваће се до 31. децембра 
2020. године и важе само за регистроване фирме и радње. Надлежни од тог пакета очекују 
повећање броја запослених и истовремено смањивање сиве екномије, односно удео рада на 
црно. 
О томе колико ће све то утицати да се предвиђени циљеви остваре професор на Економском 
факултету у Београду др Љубодраг Савић каже: 
– Почетницима је свака олакшица добродошла јер на старту пословања увек има додатних 
непланираних трошкова – наводи он. – Теже им је да дођу до кредита и најчешће те позајмице 
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добијају под условима неповољнијим него искусније колеге, а банке од њих траже и додатне 
гаранције. Наравно да би смањење трошкова помогло, а треба и да се добро контролише да ли 
они који су успели да олакшице остваре, и након тога поштују све што је предвиђено законом. 
До профита треба доћи  

Када се говори о олакшицама у бизнису, напомиње Станко Крстин, надлежни имају спреман 
одговор – Србија има једну од најнижих стопа за опорезивање зарађеног, која износи само 15 
одсто. 
– Тачно је да та пореска стопа није висока. Међутим, то је последња ствака у целом процесу 
пословања. Док се не дође до плаћања тог пореза, треба организовати цео процес рада, платити 
успут све доприносе и порезе. Другим речима, до профита треба доћи, а пут који се пре обрачуна 
тих 15 одсто пролази прилично је трновит – објашњава Крстин. 
С тим да је свака уштеда добродошла слаже се и председник Уније послодаваца Војводине 
Станко Крстин: 
– Свакако да су мањи трошкови драгоцени у сваком бизнису, а почетницима посебно – истиче 
он. – То је добар потез, а следећи корак о којем би требало размислити је смањење тих намета за 
све. У просеку, трошкови које ми имамо за плате запослених крећу се од 60 до 62 одсто, што је 
прилична ставка, а реално би било да то буде 40 одсто. Знамо да то није могуће остварити преко 
ноћи, односно да се одмах сутра те стопе смање двадесет процената, али би требало почети с 
мањим износима. 
Порески стручњаци такође сматрају да код пореза на доходак и доприноса за обавезно 
социјално осигурање има простора за смањење и да  би смањење тих намета требало кренути 
код најнижих зарада. Међутим, то баш није лако извести код нас. Познато је да послодавци 
најчешће пријављују запослене баш на минималац, или на плате које су тек нешто мало више. 
Ипак, то је тек део примања, а други се прима, популарно речено, на руке и ослобођен је и 
пореза и доприноса. Хоће ли попусти за почетнике помоћи да се добије права слика зарада, 
остаје да се види. Привредници се надају да је то увод у смањење и других дажбина. 
 
 

 
 
 

Ђорђевић: Од данас веће пензије, прве исплате у новембру 
Извор:Бета  
 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић изјавио је да се од 
данас рачунају увећане пензије због укидања Закона о привременом смањењу пензија, а да ће 
прве исплате увећаних пензија почети од новембра. 
Он је гостујући на ТВ Пинк казао да се то повећање пензија креће од осам до 13,2 одсто за све 
пензије. 
По његовим речима, нови Закон о пензијско-инвалидском осигурању доноси неколико важних 
измена, поједностављење процедура, укидање обрасца М-4 и омогућавање правог 
бенефицираног радног стажа рударима. 
"Поред тога, решен је и проблем стажа официра и бивших официра, који су (службовали) у 
другим републикама СФРЈ. До сада нисмо имали податке о њиховом стажу, па смо им 
зарачунавали минималан стаж. Од сада ћемо користити податке о тадашњем нивоу зарада 
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официра", рекао је Ђорђевић и додао да ће се то применити и ретроактивно на већ постојеће 
војне пензионере. 
Он је изјавио и да ће се висина пензија убудуће уређивати Законом о буџету, и да ће Влада 
настојати да повећање пензија прати раст буџетских прихода, као и да ће повећања бити већа од 
инфлације, односно раста цена на мало. 
Протест трудница и породиља незадовољних Законом о подршци породица с децом је назвао 
"политичким протестом" и навео да би примена таквих одредби представљала дискриминацију, 
те да је трудницама и породиљама доступно две врсте помоћи, једна која се исплаћује за свако 
рођено дете, а да су одредбе о накнадама за породиљско одсуство или за негу детета "погрешно 
протумачене". 
 
 

 
 
 
Оглашена продаја предузећа Агрожив-ратарство из Панчева 
Извор:Екапија  
 
Стечајни управник предузећа Агрожив-ратарство у стечају, из Панчева, огласио је продају 
стечајног дужника као правног лица, методом јавног прикупљања понуда. 
Процењена вредност правног лица износи 243.273.192 динара. 
Поред правног лица, на продају је и непокретна имовина стечајног дужника. 
На добошу су зграда пословних услуга, помоћне зграде, мешаона сточне хране са пратећим 
објектима, товилиште свиња, зграда трговине, две породичне зграде као и пољопривредно 
земљиште и опрема. 
Вредност непокретности износи 85.578.434 динара, пољопривредног земљишта 153.550.958 
динара, док је вредност опреме 143.800 динара. 
Крајњи рок за достављање понуда је 31. октобар до 9.45 часова. Јавно отварање понуда одржаће 
се истог дана у 10 часова. 
 

 

 
 
Ђорђевић: Од данас веће пензије, прве исплате у новембру 
Пише: Данас Онлине 

 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић рекао је, за Тв 
Пинк, да се од данас рачунају увећане пензије због укидања Закона о привременом смањењу 
пензија, а да ће прве исплате увећаних пензија почети од новембра. 
Како је навео повећање пензија креће од осам до 13,2 одсто за све пензије. 
По његовим речима, нови Закон о пензијско-инвалидском осигурању доноси неколико важних 
измена, поједностављење процедура, укидање обрасца М-4 и омогућавање правог 
бенефицираног радног стажа рударима. 
„Поред тога, решен је и проблем стажа официра и бивших официра, који су (службовали) у 
другим републикама СФРЈ. До сада нисмо имали податке о њиховом стажу, па смо им 
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зарачунавали минималан стаж. Од сада ћемо користити податке о тадашњем нивоу зарада 
официра“, рекао је Ђорђевић за Пинк и додао да ће се то применити и ретроактивно на већ 
постојеће војне пензионере. 
Он је изјавио и да ће се висина пензија убудуће уређивати Законом о буџету, и да ће Влада 
настојати да повећање пензија прати раст буџетских прихода, као и да ће повећања бити већа од 
инфлације, односно раста цена на мало. 
Протест трудница и породиља незадовољних Законом о подршци породица с децом је назвао 
„политичким протестом“ и навео да би примена таквих одредби представљала дискриминацију, 
те да је трудницама и породиљама доступно две врсте помоћи, једна која се исплаћује за свако 
рођено дете, а да су одредбе о накнадама за породиљско одсуство или за негу детета „погрешно 
протумачене“. 
 

 

 
 

Ђорђевић: Од данас веће пензије, прве исплате у новембру  
Извор:Бета 

 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић изјавио је да се од 
данас, 1. октобра, рачунају увећане пензије због укидања Закона о привременом смањењу 
пензија 
БЕОГРАД - Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић 

изјавио је да се од данас, 1. октобра, рачунају увећане пензије због укидања Закона о 

привременом смањењу пензија, а да ће прве исплате увећаних пензија почети од новембра. 

Он је гостујући на ТВ Пинк казао да се то повећање пензија креће од осам до 13,2 одсто за све 

пензије. 

По његовим речима, нови Закон о пензијско-инвалидском осигурању доноси неколико важних 

измена, поједностављење процедура, укидање обрасца М-4 и омогућавање правог 

бенефицираног радног стажа рударима. 

"Поред тога, решен је и проблем стажа официра и бивших официра, који су (службовали) у 

другим републикама СФРЈ. До сада нисмо имали податке о њиховом стажу, па смо им 

зарачунавали минималан стаж. Од сада ћемо користити податке о тадашњем нивоу зарада 

официра", рекао је Ђорђевић и додао да ће се то применити и ретроактивно на већ постојеће 

војне пензионере. 

Он је изјавио и да ће се висина пензија убудуће уређивати Законом о буџету, и да ће Влада 

настојати да повећање пензија прати раст буџетских прихода, као и да ће повећања бити већа од 

инфлације, односно раста цена на мало. 

Протест трудница и породиља незадовољних Законом о подршци породица с децом је назвао 

"политичким протестом" и навео да би примена таквих одредби представљала дискриминацију, 

те да је трудницама и породиљама доступно две врсте помоћи, једна која се исплаћује за свако 

рођено дете, а да су одредбе о накнадама за породиљско одсуство или за негу детета "погрешно 

протумачене".  
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Градишка: Отворено сто радних места  
Аутор:Б. ГРГИЋ  

 

Италијанска компанија у Градишци пустила у рад нову фабрику “ПМП Јелшинград”. Реч је о 
инвестицији вредној 10 милиона конвертибилних марака 
УЗ велику свечаност којој су присуствовали председник Републике Српске Милорад Додик, 
начелник општине Градишка Зоран Аџић, потпредседник Савеза синдиката РС Тане Пеулић, и 
бројни гости из Републике Српске и Италије, у Градишци је отворена нова фабрика, која ће бити 
перјаница “ПМП Јелшинград”. Реч је о инвестицији вредној 10 милиона конвертибилних 
марака, која ће обезбедити 100 радних места. 
Луиђино Поцо, власник компаније ПМП, каже да је у Градишци и Српској наишао на услове 
какве није срео нигде у свету. 
- Домаћи стручњаци и радници су врхунски, локална администрација нам је издала сву 
документацију за девет дана, а добили смо подршку и од самог врха РС. Градишка је прво место 
у коме је наша компанија кренула из Италије у свет, ово је наша друга кућа - рекао је Поцо. 
Председник РС Милорад Додик рекао је да су инвеститори попут компаније ПМП увек добро 
дошли и имаће велику подршку. 
- Господин Поцо је доказао да је озбиљан инвеститор са часним намерама. За 12 година у 
Градишци је неколико пута повећао број радника, инвестирао у нове погоне и технологије и дао 
снажан допринос развоју овога краја - рекао је председник Додик. 
Фабрика “ПМП Јелшинград” из Градишке производи тешке варене конструкције за потребе 
светски познатих челичана и рафинерија. Бранислав Бањац, директор фабрике, каже да се овде 
не размишља само о проширењу производње и новим радним местима. 
- Желимо да стално повећавамо плате, тако да младе људе поколебамо у намери да напуштају 
Српску. Доказали смо да смо конкурентни на тржишту најбогатијих светских земаља - рекао је 
Бањац.  
НОВИ ПОГОНИ 
ФАБРИКА “ПМП Јелшинград” ове године ће остварити приход од 20 милиона марака, а у плану 
је да се производња ускоро удвостручи. Менаџмент фабрике већ је припремио пројекат за нови 
погон, који треба да се реализује наредних година. 
 

 


