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"ГРАЂЕВИНЦИМА ТРЕБА УВЕСТИ АЛКО ТЕСТ" Родић: Заложе ватру 
па пију, посебно сад у време слава. Синдикати: СРАМОТА 
 А. Милутиновић 
 
Шокантна изјава Горана Родића, потпредседника Грађевинске коморе Србије "како је велики 
узрочник смрти радника на градилиштима конзумирање алкохола", изазвала је бројне 
реакције у јавности и велика негодовања, те су се многи запитали одакле Родићу овакве 
информације, будући да јавности није било предочено да је присуство алкохола у крви узрок 
неке од несрећа које су се у минулом периоду догађале на градилиштима. 
- Баш седим у ресторану који је прекопута једног од градилишта и видим како радници уносе 
пиво. Више пива туда прође него што се користи у ресторану. Позната је ствар да се на 
градилиштима пије – каже за "Блиц" Родић и додаје како према његовим информацијама 80 
одсто градилишта нема добар програм заштите на раду због чега се радници не тестирају и 
због чега долази до незгода. 
Родић тврди да је конзумација алкохола огромна 
На ове наводе бурно су реаговали синдикати грађевинских радника који тврде да су овакве 
ствари ретке, а да је узрок несрећа у којима су страдали радници потпуно другачији. 
- Уколико је заиста тачно да је господин Родић изјавио овако нешто онда је ово велика срамота 
за њега. Ти људи раде за дневницу како би прехранили себе и своју прородицу и сигуран сам да 
им не пада на памет да конзумирају алкохол и онемогуће себе да сутрадан раде и зараде новац - 
наводи за "Блиц" Саша Торлаковић, председник Синдиката радника грађевинарства и ИГМ-а 
Србије. 
Међутим, Аца Поповић, директор привредене Коморе Београда тврди да на градилиштима има 
радника у алкохолисаном стању, али да они раде искључиво на дивљим градњама. 
- Алкохол је само један од разлога страдања радника, док су нелегална градилишта 
и приучени радници без искуства и знања о основним пословима такође узроци 
који доводе до несрећа – каже Поповић за "Блиц" тврдећи како је све мањи број 
оних који су квалификовани за посао грађевинара, већ тај посао обављају сви они 
који немају искуства и којима је потребан било какав посао. 
Ко одговара за рад у алкохолисаном стању ? 
Закон о раду јасно наводи да "послодавац може да откаже уговор о раду запосленом због 
доласка на рад под дејством алкохола или других опојних средстава, односно употребе 
алкохола или других опојних средстава у току радног времена, које има или може да има утицај 
на обављање посла", те за конзумацију алкохола бива одговоран сам радник који чини преступ. 
Алкохол на дивљим градилиштима је јако честа појава 
Унос алкохола на градилиште треба да контролишу пословођа и шеф градилишта који не би 
смели да дозволе конзумацију било које врсте опојних пића, али према речима Родића, ту 
контролу готово нико од њих не врши. 
- Треба да постоји алкотест којим се проверавају радници, али нико то не ради јер је тим 
"дивљим градилиштима" битно само да имају раднике на броју. Ти људи живе лоше, немају 
нормалне услове за живот па се скупе сви заједно, заложе ватру, греју се и током радног 
времена пију, нарочито сада када су сезоне слава, свако донесе по нешто и само се пије – тврди 
Родић који чак наводи како се и повреде на раду прозроковане дејством алкохола прикривају, 
возе приватним колима у болнице и не пријављују надлежним службама. 

https://www.blic.rs/vesti/beograd/radnici-ginu-zbog-alkohola-rodic-veci-promet-piva-na-gradilistima-nego-u-kaficima/v9r4zyc
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У највећем броју случајева у којима послодавци затекну алкохолисане раднике изричу се 
опомене пред отказ, а тек уколико се непримерена радња понови послодавац прибегава давању 
отказа. 
Казне које би послодавац могао да изда за дејство алкохола су: опомена, новчана казна, 
смањење плате, премештај у нижи платни разред, премештај на друго радно место и отказ. 
Алкохолисано стање - кршење мера безбедности? 
Мере бездедности на градилиштима подразмевају да сви запослени буду заштићени на 
адекватан начин тако што ће носити шлемове, заштитну обући и одећу која их може заштити 
од инцидената који се често дешавају на градилиштима, те радници у алкохолисаном стању са 
успореним рефлексима могу не само повредити себе, већ и колеге. 
Шта чине надлежни? 
Како наводе у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, инспекција 
приликом свог редовног надрзора није констатовала ситуације у којима су радници 
конзумирали алкохол, као и да послодавци имају обавезу да санкционишу овакве преступе. 
Пословође често не реагују на алкохолисане раднике 
- Послодавац својим актима утврђује начин и поступак по коме се утврђује да ли је запослени у 
току радног времена под дејством алкохола, без обзира на то да ли је дошао на рад под дејством 
алкохола или је конзумирао алкохол у току радног времена - наводе у датом министарству. 
Прича о "зидарском пиву" 
Нису ретке приче о грађевинарима који воле пиво, али и сав алкохол па су створени многи 
жаргонизми попут чувеног "зидарска флаша пива". 
За протеклих 10 месеци у Србији је погинуло преко 30 људи који су били упослени 
као грађевински радници, од чега је највећи број њих страдао у Београду и радио 
на црно, а јако често и на дивљим градилиштима. 
Како решити овај проблем? 
Коришћење алкохола и рад у алкохолисаном стању није ретка појава на дивљим 
градилиштима, те нису ретке ни повреде, па чак и смртни исходи због козумације пива, вина, 
ракије или других алкохолних текућина. 
Но ипак, се поставља питање како несрећан крај предупредити и како уклонити пијане раднике 
са градилишта. 
- Свима мора да буде јасно да је рад на грађевини прилично тежак посао, те за људе који тамо 
раде мора да постоји одговарајућа сатисфакција. Битно је да школујемо професионалне 
раднике који знају ша треба да раде на градилиштима, а не да то буду они који немају дана 
искуства у оваквим пословима. У овом послу мора да постоји перспектива и радници морају 
бити поштовани због посла који раде, те ће и посао бити квалитетније урађен - закључује Аца 
Поповић. 
 

 
 

Синдикат: Судови због недовољно запослених крше законе 
Аутор текста:Бета 
 
Председница Синдиката запослених у правосудним органима (СЗПО) Слађанка 
Милошевић позвала је посланике Скупштине Србије да покрену поступак измене 
и допуне Закона о судијама и Закона о јавном тужилаштву или да усвоје посебан 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-/1
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закон о правосудним службеницима којима би се спречила "дискриминација и 
експлоатација". 
У отвореном писму она је навела да је разврставање запослених на државне службенике и 
намештенике обављено произвољно и да, због неадекватних прописа и недовољног броја, 
долази до кршења закона у самим судовима. 
"Према слову закона, државни службеници обављају послове из делокруга органа, дакле, 
сложеније и боље плаћене, а намештеници обављају помоћно-техничке, односно споредне 
послове. Наглашавамо да ниједним прописом није одређено који су то споредни послови", 
наводи се у писму. 
Оцењено је да се дактилографи у статусу намештеника експлоатишу јер обављају послове за 
које су мање плаћени и да због свог статуса немају право да напредују кроз платне разреде. 
Додаје се да је у правосудним органима већи број дактилографа у статусу намештеника него 
записничара у статусу државних службеника, што значи да се послови записничар незаконито 
обављају. 
"У Вишем јавном тужилаштву у Београду од укупно 25 дактилографа само су пет записничара 
државни службеници по закону овлашћених за учешће у кривичном поступку. Осталих 20 
дактилографа имају статус намештеника, па супротно закону учествују у кривичном поступку, 
јер спроводе доказне радње у тужилачкој истрази, састављају записнике о саслушању 
осумњичених, испитивању сведока и оштећених, неовлашћено потписују те записнике, 
неовлашћено употребљавају печат и свакодневно неовлашћено дежурају са заменицима јавног 
тужиоца", оцењује се у писму. 
Директно присуство намештеника у истрази и на суђењима је, по речима Сладјанке 
Милошевић, незаконито, што би могао бити и разлог за побијање одлука због битне повреде 
поступка. 

 
Просветни радници незадовољни најављеним повећањем плата за девет одсто 

Синдикати просветара: Држава нас је преварила 
 
Пише: В. А. 

 
Представници сва четири репрезентативна синдиката образовања оценили су 
данас да је власт преварила просветне раднике, који ће уместо најављеног 
повећања плата за 14, 67 одсто добити девет процената. 
 
Јасна Јанковић, председница Уније синдиката просветних радника, рекла је да су просветни 
радници „шокирани“ потезом државе која је без образложења одложила увођење платних 
група и разреда, после шест месеци преговора. 
– Ако неко прича колико је образовање важно и ако на овакав начин понизи просветне 
раднике, не знам како то другачије да назовем него лицемерјем. Најмање два пута су сва 
четири синдиката тражила да нас приме на разговор и објасне шта се догодило, али нам се 
нико није обратио – рекла је Јанковић. 
Слободан Брајковић, председник Синдиката радника у просвети Србије, истакао је да је 
министар финансија Синиша Мали рекао да ће запослени у образовању добити 50 одсто више 
него остатак јавног сектора, што је, како је оценио, била превара. Лидер ГСПРС „Независност“ 
Томислав Живановић казао је да га више брине однос државе према социјалним партнерима, 
који је „гори него у било којој афричкој и азијској држави, па чак и од земаља у којиме нема 
синдиката“. 
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– И да држава повећа плате здравственим радницима и за 300 одсто тешко да ће они остати у 
овој земљи, а просвети би значило да се бар изједначи са другим делатностима у јавном 
сектору – каже Живановић. 
Синдикати истичу да је на њихове позиве за разговор једино одговорио председник 
скупштинског Одбора за образовање Муамер Зукорлић, и да очекују да састанак са члановима 
тог одбора буде одржан наредне недеље. Напомињу и да нису одустали од штрајка упозорења и 
других облика синдикалне борбе, те да ће датум евентуалног протеста зависи од тога када ће се 
Предлог закона о буџету наћи пред посланицима републичког парламента. 
 

Кркобабић: Србија добила 73 „фабрике под отвореним небом“ 
Пише: Н. Д. 

 
 
На свечаности приређеној у Палати Србија министар Милан Кркобабић, задужен 
за регионални развој, потписао је 73 уговора за доделу бесповратних средстава 
задругама из Јужне, Централне, Источне и Западне Србије, као и АП Војводине и 
Косова и Метохије. 
     
 „Србија је данас добила 73 „фабрике под отвореним небом“ које ће постати окосница развоја 
села Србије. Први пут у историји начињен је тако велики корак за задругарство, захваљујући 
влади Александра Вучића, која је препознала проблематику и значај овог питања за читаву 
нацију“ – изјавио је након потписивања министар Кркобабић. 
Новац, у укупном износу од 804 милиона динара (685 милиона за старе и новоформиране и 119 
милиона за сложене задруге), добило је 73 задруга и то 14 сточарских, девет воћарских, 12 
ратарских, четири задруге које се баве производњом лековитог биља, четири повртарске, седам 
пчеларских и чак 21 задруга којима је делатност виша фаза прераде производа. 
Новац се додељује у оквиру Програма подршке спровођењу мера равномерног регионалног 
развоја Републике Србије учешћем државе у економско-финансијским подстицајима за 
оснивање нових задруга и инвестиционе пројекте постојећих задруга у 2018. години. 
 

Влада: Продужена забрана запошљавања 
Пише: ФоНет 

 
 
Влада Србије је на данашњој седници одлучила да важење Закона о начину 
одређивања максималног броја запослених у јавном сектору продужи до краја 
2019. године. 
     
У образложењу се наводи да су смањење зарада, забрана запошљавања и рационализација 
броја запослених у јавном сектору мере које су највише допринеле смањењу расхода и успеху 
фискалне консолидације. 
Влада је данас усвојила и Предлог закона о накнадама за коришћење јавних добара, којим ће се 
на једном месту објединити све накнаде које се плаћају за коришћење природних богатстава, 
добара од општег интереса и добара у општој употреби. 
Тиме се успостављају јасна правила у систему јавних прихода, обезбеђује оптимално 
коришћења јавних добара и привреди гарантује предвидивост трошкова пословања. 



7 

 

На данашњој седници усвојени су и Предлог закона о изменама и допунама Закона на доходак 
грађана и Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално 
осигурање. 
Првим законом обезбеђује се сузбијање сиве економије и нелегалног рада у угоститељству и 
туризму у објектима домаће радиности и сеоским туристичким домаћинствима, за које се 
процењује да је трећина у сивој зони. 
Другим законским предлогом предвиђа се смањење стопе доприноса за осигурање за случај 
незапослености са 1,5 на 0,75 одсто. 
Предлогом закона о изменама и допунама Закона о радном времену посаде возила у друмском 
превозу и тахографима, који је данас усвојен, ствара се правни основ Агенцији за безбедност 
саобраћаја за издавањем картице за тахографе друге генерације. 
Поред тога, додатно се прописује могућност радионицама за дигиталне тахографе да користе 
„смарт“ технологију, у циљу сузбијања црног тржишта и сиве економије у тој области. 
Влада је усвојила и измене Закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима 
експропријације и прибављања документације ради изградње гасовода „Јужни ток“, чиме се 
убрзава поступак експропријације и издавања дозвола потребних за спровођење тог пројекта. 
Данас је усвојена и уредба којом се повећава износ за доделу признања за врхунски допринос 
националној култури, односно култури националних мањина, са досадашњих 45.000 на 50.000 
динара. 
 
 
ПРВА 
 

Пре одласка на рад у иностранство информишите се о својим правима 
да не бисте искусили горку причу наших радника у Словачкој 
 
Велика група наших радника у словачком граду Трнава остала је без посла, и без пара. 
Словачка агенција која их је ангажовала за рад у фабрици, затворена је већ седам дана. 
Послодавци су обећали да ће их исплатити, док српски радници моле за помоћ државу Србију. 
Зашто наши држављани одлазе да раде у иностранство без уговора? Да ли држава може да 
заштити наше раднике у иностранству? О томе се у „Јутру са Јованом И Срђаном“ причало са 
Светланом Љубинчевић, директором правне службе Уније послодаваца и Зораном 
Михајловићем, секретаром Савеза самосталних синдиката. 
Радници који одлазе да раде у иностранство требало би да се информишу о минимуму својих 
права. У Министарству рада треба да виде ко је тај послодавац, да закључе уговор о раду. А ако 
им се такав уговор не нуди, онда је то мало наивно, мишљење је Светлане Љубинчевић. 
Данас свако може да направи агенцију за запошљавање у иностранству, каже Зоран 
Михајловић. Проблем је у томе што се наши људи најчешће јављају Савезу самосталних 
синдиката онда када западну у проблем. 
Какве су све препоруке Јованових И Срђанових саговорника, на који начин би требало радници 
да се заштите, погледајте! 
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Економски закони: Порез и од сиве зоне 
Д. И. К. - С. Б.   
 

Пред посланицима сет економских закона, нова правила опорезивања имовине. 
Намет за незавршене зграде планира се годину после прве грађевинске дозволе. 
Донирање органа неће бити опорезовано 
КУПЦИ станова од наредне године порез на имовину ће моћи да пријаве преко јавног 
бележника, преко кога су обавили и куповину. Изменама Закона о порезу на имовину, 
бележници се овлашћују да предају пореске пријаве. Тако се поједностављује поступак, али ће 
нови власници и даље имати право да се сами јаве порезницима. Услов је да то учине у року од 
30 дана. 
 
Међу новинама је и увођење категорије "друго земљиште", оно које није ни грађевинско, ни 
пољопривредно, нити шумско. Локалне самоуправе ће моћи да га додатно категоризују, а 
основица ће бити, уколико није било промета таквим парцелама, за 40 одсто умањена вредност 
околног пољопривредног земљишта. Градови и општине ће имати право да порез на 
неизграђено грађевинско земљиште, уколико се на њему гаји биље, садни материјал или шума, 
опорезују као пољопривредно или шумско. 
 
- Закон ће нарочито имати утицај на изградњу капиталних пројеката у Србији, имајући у виду 
да се и овим пореским законом, под прописаним условима, уводе пореска ослобођења по 
основу концесија - наводи се у Предлогу. - Утицаће на људе који имају здравствену потребу за 
људским ћелијама, ткивима или органима. То давање се изузима од опорезивања. 
Нова верзија закона препознаје и градитеље малих хидроелектрана. Уводи се плаћање пореза 
за закупце водног земљишта у јавној својини, ради изградње објеката. Прецизира се и моменат 
од када почиње обрачун пореза за објекте у изградњи. Они који премашују 500 квадрата, 
подмириваће порез годину после правоснажности прве грађевинске дозволе. Министарство 
финансија, међутим, очекује да ће се бесправни квадрати и даље зидати. 
ИЗБЕГЛИЦЕ ОБВЕЗНИЦИБУДУЋИ закон о порезу на имовину ће на списак обвезника 
уписати и избеглице које користе државне станове. Опорезоваће их као закупце. - Предлаже се 
да коришћење станова у својини Републике постане предмет опорезивања под истим условима 
као и закуп који је дужи од годину дана или недограђено - стоји у Предлогу закона. 
- За зграде у изградњи које се граде без грађевинске дозволе, пореска обавеза настаје од 1. 
јануара године која следи години у којој су завршени радови на конструктивном склопу зграде, 
а најраније 1. јануара 2019. године - стоји у документу. 
Прецизира се и шта може да се опорезује као поклон. По том основу порез не може да се плаћа 
за нове аутомобиле, чамце, авионе и хеликоптере. Поклон су само, ако су половни, односно 
барем једном регистровани. 
Посланици ће расправљати и о новом правилима пореског поступка и пореске администрације. 
Општине и градови ће од других општина, јавних предузећа и од бележника и извршитеља 
моћи да траже податке, значајне за утврђивање пореске обавезе. Укратко, имаће начин да дођу 
до свих обвезника који им се нису сами јавили, али и да сазнају имају ли још негде неку 
некретнину и плаћају ли обавезе за квадрате који нису уписани у катастар. 
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Нови калибар „Првом партизану” доноси 30 милиона долара 
Аутор: Бранко Пејовић 

 
Ужичка фабрика, која у САД годишње извезе муницију вредну 25 милиона долара, 
с две нове инвестиције обележава девет деценија постојања 
 
Ужице – Када је јубилеј, онда нешто ново и значајно треба покренути – да донесе корист и 
фабрици, и запосленима, и држави. То неписано правило важи у „Првом партизану”, узданици 
српске одбрамбене индустрије, произвођачу муниције светског угледа чији „ППУ” метак стиже 
у 90 држава, па и на Нови Зеланд. Ова ужичка фабрика, у четвртак, са две нове вредне 
инвестиције, уз присуство министра одбране, обележава 90 година постојања. 
– Сваке пете године славимо јубилеје и настојимо да то не буду обичне прославе него да увек 
отворимо нешто у шта смо значајно улагали претходних година – најављује за „Политику” 
генерални директор „Првог партизана”, Добросав Андрић, који 21 годину руководи овим 
предузећем. И то у време када ће овогодишњи промет фирме бити 95 милиона долара, највећи 
извоз на тржиште САД, где је пласман муниције (спортске и ловачке) вредан 25 милиона 
долара, извоз (и стрељачке) и у целу ЕУ, Јужну Америку, Аустралију, све државе бивше СФРЈ... 
„Први партизан” је, објашњава то директор, нашао компромис између квалитета и цене својих 
производа. 
Две нове инвестиције од посебне су важности за будуће пословање ове фирме, која је у 
власништву државе. Једна се заснива на новој производњи у свету траженог калибра 12,7 
милиметара, што доноси прилику за веће приходе и сигуран развој, друга на завршницу 
измештања производње „Првог партизана” из подземног објекта (из такозване „рупе” где се 
2009. догодила експлозија у којој је седам радника страдало) у нови надземни. 
Директор најављује да ће на дан јубилеја најпре пустити у погон нову производну линију за 
калибар 12,7 милиметара. За то користе простор фабрике ПП „Корун” (коју су пре две године 
купили), да у једном њеном нивоу сместе опрему за производњу чауре муниције 12,7 
милиметара. 
– Тај пројекат, започет пре две године, приводимо крају са укупним улагањима од седам 
милиона евра. Реч је о комбинацији државних пара и средстава фабрике. Фирме војне 
индустрије су пре две године од државе добиле одређене суме за финансирање нових пројеката 
и ово је један од таквих. Добијена средства од четири милиона евра делом смо искористили за 
финансирање будуће производње муниције 12,7 милиметара. Годинама за овај калибар 
располажемо скромним капацитетима, а план нам је да производимо 10 милиона тих метака 
годишње. За њих тржиште имамо, до краја ове имаћемо уговоре за три наредне године. Нова 
производња подићи ће наш укупан приход за 25 до 30 милиона долара годишње. Ово нас 
ојачава у свету, а производићемо, наравно, тај калибар и за наше одбрамбене снаге, појачавамо 
одбрамбену моћ Србије – каже Андрић. 
Управо се поставља и камен-темељац за нове производне објекте, надземне уместо подземног. 
У њима ће се обављати комплетирање и паковање муниције. Припремљена је локација 
Даутовац између Ужица и Чајетине, на 74 хектара које је „Први партизан” добио од државе 
одлуком Владе Србије о проглашењу јавног интереса. Овде ће се градити објекти предузећа на 
укупно 20.000 квадрата. До сада је, истиче наш саговорник, већ инвестирано 20 милиона евра, 
у припрему локације, инфраструктуру, опрему... За покретање производње, Андрић очекује да 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/946/Branko-Pejovic
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би то у првој фази могло да буде до краја 2019., потребно је уложити још од 12 до 14 милиона 
евра. 
Андрић хвали изванредну сарадњу „Првог партизана” с државом, Министарством одбране које 
је у име владе власник предузећа. 
– Кад је „Први партизан” имао највеће профите влада је доносила одлуке да се дивиденда не 
уплаћује у буџет него да остане компанији у циљу даљих улагања. Сада смо и сами способнији 
за веће инвестиције јер је ова фабрика пре двадесетак година производила испод 100 милиона 
јединица, а у ово време око 300 милиона. Запослених у „Првом партизану” је 1.650, а просечна 
нето зарада око 70.000 динара. Две поменуте инвестиције обезбедиће радна места за око 200 
нових радника – каже директор „Првог партизана”. 
 

Мањим наметима привреда ће уштедети око 14 милијарди динара 
Аутор: Маријана Авакумовић 

 
Смањење оптерећења на плате, измене начина обрачуна амортизације код пореза 
на добит и укидање парафискалних намета, олакшаће пословање у наредној 
години 
 
Привредници би требало да рачунају на смањење оптерећења на зараде и пореске подстицаје, 
јер је буџет за следећу годину усмерен на давање олакшица привреди, како би била 
конкурентнија и привлачнија за инвестиције. Ове године је повећан неопорезиви део зараде на 
15.000 динара, а од 1. јануара 2019. следује укидање и 0,75 одсто доприноса за незапосленост на 
терет послодавца. Том мером смањује се пореско оптерећење просечне нето плате за око један 
одсто, са 63 одсто на 62 одсто. 
Министарство финансија калкулише да ће укидање доприноса за незапосленост коштати буџет 
око девет милијарди динара, а да ће привреда на конто тога уштедети 11,9 милијарди динара, 
наведено је у Упутству за припрему буџета за 2019. 
Владимир Вучковић, члан Фискалног савета, недавно је пак рекао да постоји фискални простор 
да се у буџету за наредну годину смањи оптерећење нето зарада порезима и доприносима са 63 
на 60 одсто. 
Фискални савет је разматрао припрему буџета за 2019.  и различите порезе и генерално је за 
веће растерећење зарада, него што је то сада случај. 
–Сматрамо да би то оптерећење могло да се смањи са 63 на 60 одсто, док је влада у припреми 
буџета за 2019. навела да то смањење треба буде са 63 на 62 одсто – навео је Вучковић и 
подсетио је да је Фискални савет увек, када је реч о смањивању пореза, за линеарне мере. 
Изменама Закона о порезу на добит ће се смањити обавезе пореских обвезника кроз измене 
начина обрачуна амортизације када је реч о улагању у опрему, машине и развој. Министарство 
финансија је у текст закона о порезу на добит правних лица, који је ушао у Скупштинску 
процедуру унело и подстицаје привреди за иновације и истраживање. 
 Улагање у истраживање и развој признаваће се као расход у двоструко већем износу од 
стварног трошка, а 30 одсто инвестиција у нова привредна друштва, која ће се бавити 
иновационом делатношћу, књижиће се као порески кредит. 
Од опорезивања ће бити ослобођено 80 одсто прихода оствареног коришћењем интелектуалне 
својине. 
Ефекти ове мере би требало да се виде тек у 2020. с обзиром на то да би се односили на добит 
из 2019. 
–Имајући у виду директан утицај иновативности производа или услуга на конкурентност 
привредног друштва на тржишту, као и на све краћи период у којем иновативни производ или 
услуга остаје иновативна (пре свега у ИТ сектору и другим секторима који чине тзв. дигиталну 

http://www.politika.rs/scc/autor/895/Marijana-Avakumovic
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привреду), привредна друштва се сусрећу са све већом потребом улагања у истраживање и 
развој како би остала конкурентна на тржишту– пише у образложењу овог закона. 
Пред народним посланицима до краја године требало би да се нађе и закон о накнадама којима 
се укида одређени број накнада. Ефекат тог укидања Министарство финансија процењују на 
две милијарде динара. 
Небојша Атанацковић, представник Уније послодаваца и члан Социјално економског савета, 
каже да је Социјално економски савет подржао нацрт буџета за 2019. 
–Посебно нас је обрадовало да ће следеће године значајно бити повећана издвајања за јавне 
инвестиције. То је добра мера за подстицање привредног раста– наводи Атанацковић. 
Он истиче да је за саме привреднике од изузетне важности најављено усвајање закона о 
накнадама. То подразумева укидање појединих парафискалних намета, али  у значајној мери 
доноси предвидивости пословања. Привредници ће унапред знати колико их свака накнада 
кошта и коме се плаћа. А општине више неће имати могућност да их одређују произвољно. 
Најављена растерећења привреде, према његовим речима оставиће простора фирмама да 
инвестирају у сопствени развој. 
–Укидање 0,75 одсто доприноса за незапосленост на терет послодавца пре свега видим као неку 
врсту компензације за  повећање минималне зараде– каже Атанацковић. 
Синиша Мали, министар финансија, је јуче рекао и да ће од 1. јануара бити повећана 
минимална цена рада за 8,6 одсто, што значи да ће минималац бити око 27.000 динара. 
Атанацковић сматра да је добра мера нови обрачун амортизације код пореза на добит. Он 
подсећа да је тако нешто раније постојало када су фирме имале процентуално смањење пореза 
на добит ако тај износ инвестирају у развој, опрему, стручне обуке запослених и отварање 
нових радних места. 
На питање да ли после најављених растерећења привреде запослени у приватном сектору могу 
да се надају повећању плата Атанацковић каже да ће најављено повећање плата у јавном 
сектору наметнути и повећање у приватном сектору јер се конкурентност на тржишту повећава. 
–Али више не можемо говорити о некадашњим повишицама од 20 до 30 одсто. Овде може да 
буде речи  о повећању зарада од неколико процената–сматра Атанацковић. 
 
 
 


