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НОВОСТИ" САЗНАЈУСУДБИНА ГИГАНТА ИЗ ПАНЧЕВА: Руси кибицују 
"Петрохемију" 
Е. Р.  
 

Куповина панчевачког хемијског комплекса је део економског пакета који Србији 
доноси Путин. Заинтересовано неколико руских гиганата, а међу њима и Нафтна 
индустрија Србије 
РУСКИ гиганти, ипак, не одустају од српске “Петрохемије” и најизгледнији су партнер овог 
хемијског комплекса из Панчева. Ова куповина је део економског пакета који Владимир Путин, 
председник Руске Федерације доноси Србији средином јануара, незванично сазнају “Новости”. 
Тендер за приватизацију панчевачке фабрике биће расписан у фебруару наредне године. 
Неколико руских компанија је, како сазнајемо, заинтересовано да купи “Петрохемију”, али 
најозбиљнији играч је Нафтна индустрија Србије. И претходних година се НИС појављивао као 
један од заинтересованих за приватизацију “Петрохемије”, али до данас то није никад званично 
потврђено. 
- “Петрохемија” је прошле године имала највећу нето добит у Србији - каже наш саговорник. - 
После отписа дела дугова и конвертовања дела обавеза у акције предузећа, њена добит је у 
2017. године била вредна 40,4 милијарде динара. Руси су веома заинтересовани за сарадњу са 
“Петрохемијом”, али ако до ње, ипак, из неких разлога не дође, Србија има план Б. У сваком 
случају ћемо пронаћи стратешког партнера панчевачког гиганта. 
ОД ГУБИТАША ДО ПРОФИТЕРАНАЈВЕЋИ нето добитак од 40,4 милијарде динара, 
прошле године остварила је “Петрохемија”, годинама позната по губицима. Овој фабрици је 
лане одобрен унапред припремљен план реорганизације којим јој је отписано 47,7 одсто 
дугова. Преосталих 52,3 одсто обавеза конвертовано је у акције предузећа. 
Како истиче наш саговорник, уколико Руси одустану од овог подухвата, Србија рачуна на 
кинеске гиганте. Колико су они заинтересовани да сарађују са “Петрохемијом”, биће познато у 
априлу када се очекује долазак кинеског председника Си Ђинпинга. Са њим би у Србију 
требало да стигне и делегација кинеских привредника. 
И претходних година је било покушаја да се нађе купац за “Петрохемију”, али резултата није 
било. Лане је Министарство привреде позвало заинтересоване за куповину три фабрике, међу 
којима је била и “Петрохемија”. За ово панчевачко предузеће стигла су два писма о 
заинтересованости за сарадњу. 
- Тај лањски јавни позив није имао обавезујући карактер - истиче наш саговорник. - Са њим се 
само опипава “пулс” привредника, и домаћих и страних, за приватизацију фабрика. За разлику 
од њега, у фебруару ће бити расписан тендер, а све пријаве заинтересованих за партнерство ће 
бити обавезујуће. 
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Влада дала сагласност за исплату дела добити запосленима јавних предузећа 
Бета  
 

На иницијативу министра задуженог за регионални развој и координацију рада 
јавних предузећа Милана Кркобабића на данашњој седници Влада Србије дала је 
сагласност да запосленима у јавним предузећима 
На иницијативу министра задуженог за регионални развој и координацију рада јавних 
предузећа Милана Кркобабића на данашњој седници Влада Србије дала је сагласност да 
запосленима у јавним предузећима, која су у 2017. остварила добит, буде исплаћен део те 
добити. 
 
То је у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о Буџету и Законом о раду, 
саопштено је из кабинета министра Кркобабића. 
"На иницијативу министра у Влади Србије задуженог за регионални развој и координацију 
рада јавних предузећа Милана Кркобабића, Влада Републике Србије је на данашњој седници 
дала сагласност за расподелу дела добити за 2017. годину запосленима у јавним предузећима 
која су остварила добит у 2017. години, на име учешћа запослених у добити, а у складу са 
Законом о јавним предузећима, Законом о Буџету и Законом о раду", наведено је у саопштењу. 
 
 

 
 

Послодавцима звони на узбуну због неплаћених доприноса 
Аутор: Ј. Петровић Стојановић 

 
Крајњи рок за плаћање ових обавеза је 31. децембар. – Послодавац који уплати а 
не достави доказ ПИО фонду за то плаћа новчану казну од 10.000 до 800.000 
динара 
 
Послодавци који још увек нису Пореској управи платили доприносе за обавезно социјално 
осигурање за неисплаћене зараде за претходни месец имају још мало времена. Крајњи рок је 31. 
децембар, стоји у пореском календару за ову годину. 
Послодавац је дужан да доприносе обрачуна и уплати истовремено са исплатом зараде, 
разлике зараде или уговорене накнаде за привремене и повремене послове. Уколико не 
исплати зараду до последњег дана у текућем месецу за претходни месец, дужан је да најкасније 
до тог рока обрачуна и уплати доприносе за претходни месец на најнижу месечну основицу 
доприноса. У супротном, Пореска управа, по службеној дужности, а на основу расположивих 
података, обрачунава доприносе у име и за рачун послодавца. 
Законска обавеза послодаваца је да плаћају доприносе за пензијско и инвалидско осигурање за 
све запослене, а обрачун, контрола и наплата доприноса је под надлежношћу Пореске управе. 
Обавеза послодавца је да доставља фонду М4 пријаву, о исплаћеним зарадама и плаћеним 
доприносима, док за послодавца, физичко лице, новчана казна износи од 5.000 до 400.000 
динара. 
Закон о ПИО, прописује да уколико послодавац плати доприносе својим радницима, али на 
време не достави потврду да је то учино, плаћа новчану казну од 10.000 до 800.000 динара. 
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Запосленима с друге стране остаје, да уколико схвате да послодавац неће да им измири 
доприносе, да се обрате инспекцији рада, финансијској инспекцији и на крају надлежном суду. 
Упитан колико су послодавци ревносни када је реч о уплатама доприноса за ПИО, будући да 
држава и даље за несавесне послодавце повезује стаж, Драгољуб Рајић, консултант у оквиру 
„Мреже за пословну подршку”, каже да од када се све ради електронски преко једне уплатнице, 
тешко да послодавац може да уплати само плату, а не и доприносе. 
– То поготово није могуће код приватних фирми. Уколико би се десило да власник фирме 
закасни један месец с уплатом, Пореска управа то одмах види и позива послодавца да виде 
зашто касни с уплатама. Раније је постојала могућност да шеф плати зараду, али да доприносе 
не измири, што је већина радника откривала тек кад би поднели захтев за пензију – каже 
Рајић. 
– Чињеница је, међутим, да и даље око 35 послодаваца касни с уплатама зарада до 30 дана, што 
и не чуди ако се зна да у збиру око 60 одсто фирми има проблем с ликвидношћу и рачуне 
плаћају тек после 135 дана – објашњава наш саговорник. 
– У пракси сигурно има још фирми којима се гледа кроз прсте, па уплаћују само зараде, а 
доприносе кад стигну, али за то мора да постоји посебна протекција – истиче он. 
На питање има ли санкција за несавесне послодавце, Рајић каже да је њихова највећа казна 
што не могу да измире обавезе према радницима, те да колико зна, Пореска управа неће 
додатно да им отежава целу ствар. 
– Уколико се догоди да су неликвидни и да касне месец, два с уплатама доприноса, тешко да ће 
их новчаним казнама порезници натерати да плате. Јер, они немају, па немају новац. Зато се 
договарају како да репрограмирају дуг и да на крају све испадне добро и за раднике и за 
послодавца – објашњава он. 
Због свега тога ПИО фонд је омогућио странкама да информације о уплати доприноса могу да 
добију не само на шалтерима фонда, већ и електронски, користећи јединствени пин код. На 
овај начин грађани могу проверити да ли им послодавци плаћају доприносе. Уколико радник 
схвати да је без доприноса треба да затражи листинг уплата доприноса од ПИО, поднесе 
пријаву против послодавца Инспекцији рада и да га пријави Пореској управи. 
 

Новац намењен породиљама враћен Министарству за рад 
Аутор: Д. Коцић 

 
Једина жена која ради тај посао, поломила ногу и нема ко да је мења. Зато је 21 
милион враћен назад. 
Лесковац – Једна „споредна” информација са прошлонедељне седнице Градског већа 
привукла је велику пажњу овдашње јавности, а неки новинари су је назвали – скандалом. 
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, враћено је 21 милион 
динара, а средства су била намењена породиљама. Објашњење делује готово нестварно: 
„Једина жена, која ради тај посао, поломила ногу, можда је упала у шахт, не знам, и нема ко да 
је мења. Зато је 21 милион враћен назад. И не само што је враћен, него је проблем што идуће 
године не можемо да добијемо новац за те намене, јер ове године нисмо били способни да 
искористимо новац”, каже др Горан Цветановић, градоначелник Лесковца. 
Због овога, али и других пропуста, са места шефа Одељења друштвених делатности смењен је 
Бојан Тојага, један од најистакнутијих чланова Српске напредне странке у Лесковцу. 
Из буџета града Лесковца исплаћена је, иначе, пре неколико месеци једнократна помоћ 
породиљама у износу од три милиона 360 хиљада динара. Једнократну помоћ добиле су 262 
породиље. Незапослене 20.000 динара и по 10.000 запослене. На већ поменутој седници 
Градског већа усвојена је и одлука о набавци новогодишњих пакетића за 10 прворођених беба у 
2019. години. 
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Више радника у Центру за социјални рад 
На седници Градско веће Лесковца усвојило је предлог одлуке о максималном 
броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе. Овом 
одлуком, Центар за социјални рад имаће 31 радника, јер ће бити запослена четири 
лица на пословима социјалне заштите. 
 

 
На иницијативу Кркобабића Влада дала сагласност за исплату дела 
добити запосленима јавних предузећа 
Пише: Бета 

 
 
На иницијативу министра задуженог за регионални развој и координацију рада 
јавних предузећа Милана Кркобабића на данашњој седници Влада Србије дала је 
сагласност да запосленима у јавним предузећима, која су у 2017. остварила добит, 
буде исплаћен део те добити. 
То је у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о Буџету и Законом о раду, 
саопштено је из кабинета министра Кркобабића.“На иницијативу министра у Влади Србије 
задуженог за регионални развој и координацију рада јавних предузећа Милана Кркобабића, 
Влада Републике Србије је на данашњој седници дала сагласност за расподелу дела добити за 
2017. годину запосленима у јавним предузећима која су остварила добит у 2017. години, на име 
учешћа запослених у добити, а у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о Буџету и 
Законом о раду“, наведено је у саопштењу. 
 
 
Војни синдикат Србије поднео кривичне пријаве против министра одбране и чланова војних 
дисциплинских органа 

Антић: Вулин учествовао у прогону синдикалаца 
Пише: В. Јеремић 

 
 
Представници Војног синдиката Србије данас су поднели две кривичне пријаве 
против министра одбране Александра Вулина и свих чланова војних 
дисциплинских органа који су били укључени у одлуку да се председнику 
синдиката Новици Антићу одузме чин због синдикалних активности. 
– Откако је Александар Вулин постао министар одбране, а томе има годину и по дана, он се 
ниједном није састао са представницима Војног синдиката, јединог репрезентативног 
синдиката у војсци, иако му то прописи налажу. Додатно, Вулин је учествовао у прогону 
синдикалних чланова, протежирао друге, нерепрезентативне синдикате, а као круна свега је 
дошла ова одлука о одузимању чина због синдикалних активности – каже за Данас Новица 
Антић. 
Према његовим речима, синдикат је кривичну пријаву против Вулина поднео Првом основном 
тужилаштву у Београду, стављајући му на терет ометање и спречавање синдикалног деловања у 
Војсци Србије, за које је предвиђена казна затвора до три године. 
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Синдикат је поднео пријаву и против официра из првостепеног и другостепеног Војног 
дисциплинског суда, оптужујући их да су учествовањем у дисциплинском поступку против 
Новице Антића извршили кривично дело злоупотребе службеног положаја. 
– Тај потез је правни преседан, који је у супротности са међународним нормама и домаћим 
законима – каже Антић о дисциплинском поступку због којег је остао без посла. 
Подсетимо, Антићеви надређени у Војној полицији су прошле године поднели дисциплинску 
пријаву против њега, оптужујући га да је урушио углед војске својим јавним иступима на 
протестима које је организовао синдикат. Антић је у првом степену проглашен кривим и 
санкционисан враћањем за чин уназад. У другом степену, Антићу је чин одузет, чиме му је 
фактички уручен отказ. 
Писмо УН агенције Влади Србије 
И док се чека реакција тужилаштва, Међународна организација рада, специјализована 
агенција Уједињених нација, већ је покренула одговарајући поступак везан за санкционисање 
председника Војног синдиката Србије због синдикалних активности. У писму МОР-а у које је 
Данас имао увид, истиче се да је поступак покренут и да су од Владе Србије затражили 
изјашњење о овом случају. 
 
 


