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Принудно гашење више од 22.400 предузећа 
Танјуг  
 

Предузећа која нису доставила финансијске извештаје Агенцији за привредне 
регистре (АПР) до краја 2017. за претходне две узастопне године биће принудно 
избрисана, а реч је о чак 22.419 предузећа 
Предузећа која нису доставила финансијске извештаје Агенцији за привредне регистре (АПР) 
до краја 2017. за претходне две узастопне године биће принудно избрисана, а реч је о чак 22.419 
предузећа. 
Заменица регистратора Регистра привредних субјеката у АПР-у Марија Пајић изјавила је за 
Тањуг да ће принудно бити избрисана она предузећа која нису поднела финансијске извештаје 
за 2015. и 2016. годину, а тај разлог за ликвидацију је, напомиње, неотклоњив, те да предузећа 
не могу накнадно да поднесу извештаје. 
"Изменама Закона о привредним друштвима која су ступила на снагу 1. октобра 2018. 
прецизиран је поступак принудне ликвидације и установљена обавеза регистратора Регистра 
привредних субјеката АПР-а да тај поступак спроведе по службеној дужности. Последњег дана 
претходне године на интернет страни Агенције објављено је обавештење за 22.419 привредних 
субјеката да су кандидати за принудну ликвидацију", рекла је Пајићева. 
Након обавештења, на сајту Агенције биће објављен оглас о принудној ликвидацији, а 
регистратор ће донети акт којим ће предузећа увести у принудну ликвидацију. 
"То ће значити да ће сви управни и судски поступци који се воде у вези с тим привредним 
друштвима бити прекинути, а биће настављени тек након брисања друштва из регистра на 
захтев повериоца", објашњава Пајићева. 
Каже да ће након 60 дана од објаве тог огласа о принудној ликвидацији, регистратор обрисати 
наведена предузећа. 
Очекује се да ће читав поступак бити завршени до маја. 
Осим недостављања финансијских извештаја, Закон је предвидео још неке услове за принудну 
ликвидацију предузећа, а Марија Пајић каже да ће Агенција обавештење о ликвидацији по тим 
другим разлозима објавити на сајту када се стекну законски услови. 
Међу осталим разлозима за принудну ликвидацију су забрана обављања делатности или да 
друштво остане без регистрованог заступника... 
Међутим, за разлику од недостављања финансијских извештаја, ти разлози могу бити 
отклоњени након обавештења Агенције. 
"То значи да ће друштво моћи да промени делатност ако му је забрањено обављање одређене 
делатности и изврши регистрацију промене делатности, или да именује лице за законског 
заступника. Тиме спречава да буде уведено у поступак принудне ликвидације", објаснила је 
Пајић. 
Ако пропусти да у наведеном року отклони те разлоге, регистратор ће га увести у поступак 
принудне ликвидације и од тог тренутка неће моћи да спроведе ниједну промену, и на крају ће 
бити избрисано из регистра. 
Пајићева указује да ће принудна ликвидација допринети реалнијој и "здравијој" слици 
привреде у Србији, али и показати ко послује по закону. 
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Ђорђевић: Инспекторат за рад је ту да брани радника 
Танјуг  
 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић 
одржао је састанак са инспекторима Инспектората за рад и поручио да се ресор 
којим он руководи активно бори за боље услове рада инспектора 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић одржао је 
састанак са инспекторима Инспектората за рад и поручио да се ресор којим он руководи 
активно бори за боље услове рада инспектора како би могли да обављају свој посао што 
ефикасније са циљем да грађанима омогуће загарантована радничка права. 
 
"Учинили смо велики напор како бисмо стали на пут рушењу радничких права, сузбили смо 
великим делом рад на црно и остварили добар резултат током претходне године кроз пројекат 
Реци Не раду на црно. За то сте заслужни првенствено ви и хвала вам што штитите наше 
раднике и одговорно радите свој посао“, рекао је Ђорђевић, саопштено је из ресорног 
министарства. 
 
Он је подсетио каква је била ситуација када је дошао на чело овог ресора, каква је сада и 
представио планове за 2019. годину. 
 
"Када сам дошао на чело овог ресора инспектори нису имали средства за рад, штампаче, 
компјутере. Лично сам се залагао да учинимо све што је могуће да поправимо ту ситуацију. 
Сада имају компјутере, ове године нас очекује увођење електронске управе за документацију, 
што ће им омогућити да буду оперативнији. Радимо на новим службеним легитимацијама, а у 
плану нам је још много тога како бисмо вам омогућили да радите брже и боље. Заштићени 
радници и задовољни послодавци су оно чему тежимо, наставите одговорно да радите свој 
посао и верујем да ћемо успети у томе”, рекао је Ђорђевић. 
 
Поред министра Ђорђевића, састанку су присуствовали и в.д. директора Инспектората за рад 
Стеван Ђуровић, као и представници регионалних Инспектората. 
 
 

 
 

Од идеје до фирме уз подршку државе 
 
Бесповратну помоћ НСЗ-а у износу од по 200.000 динара за покретање бизниса у 
овој години моћи ће да искористи 3.430 незапослених 
Аутор: М. Бракочевић 
 
Мирко Ш. из Гроцке, апсолвент са Факултета организационих наука, не мора да брине да ли ће 
закаснити који минут на посао, јер нема шефа који ће му „седети за вратом”. Са 27 година 
постао је власник фирме која се бави креирањем књиговодствених програма. Уложио је мало – 
лаптоп и прикључак за интернет. Ради у својој кући, а сан да постане млади газда омогућила му 
је – држава. Пре годину и по конкурисао је за програм самозапошљавања при Националној 
служби за запошљавање (НСЗ), прошао кроз обуке, надлежнима предочио бизнис план свог 
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предузећа... После неколико месеци до њега је стигла добра вест – стекао је право да региструје 
фирму, а држава му је заузврат поклонила 200.000 динара за покретање бизниса. 
– Износ није превелик, али да те помоћи није било вероватно би ми требало још коју годину да 
саставим крај с крајем. У послу напредујем полагано, нисам у минусу, али месечно морам да 
обезбедим десетак хиљада динара за порезе и доприносе за пензионо и социјално осигурање – 
прича Мирко Ш., један од око 4.750 незапослених грађана Србије који су минуле године 
остварили право на субвенцију за самозапошљавање. У 2018. број оних који су конкурисали за 
бесповратну помоћ попео се на 8.635, од којих је 850 захтева поднето на територији Београда. 
Обуку „Пут до успешног предузетника” у организацији и извођењу НСЗ-а прошло је око 11.800 
људи. 
Ове године, сходно Националном акционом плану запошљавања, програмом 
самозапошљавања биће обухваћено укупно 3.430 грађана, од којих је 130 особа са 
инвалидитетом, најављују у НСЗ-у. 
Најчешће регистрована делатност и даље је пружање услуга, док је готово половина одобрених 
субвенција из области производње, и то највише из области грађевинарства, намештаја, 
текстила, као и производње хлеба и пецива. 
– Од непроизводних делатности доминирају фризерско-козметичарске услуге, 
рачуноводствене, консултантске, као и угоститељске услуге, али и стоматолошка и правна 
делатност – набрајају у НСЗ-у. 
Средства за самозапошљавање одобравају се незапосленом у виду субвенције, у једнократном 
износу од по 200.000 динара, односно 220.000 динара у случају самозапошљавања вишкова 
запослених или 240.000 динара за незапослене особе са инвалидитетом, и то због оснивања 
радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, 
уколико оснивач заснива у њему радни однос. Помоћ је само условно бесповратна, јер су 
кандидати у обавези да поштују уговор. Онај ко региструје делатност мора најмање годину дана 
да ради и уплаћује доприносе. Уколико не испуни обавезе из уговора са НСЗ-ом, држави мора 
да врати цео или сразмеран износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату. 
Прве три године најтеже у пословању 
Истраживање Центра за високе економске студије „Предузетништво у Србији – 
нужда или прилика” својевремено је показало да би тек трећина грађана 
покренула сопствени посао, и то углавном из нужде или стваралачких побуда. 
Сметњу им представљају и бројне препреке: претерано администрирање, високо 
пореско оптерећење, нефлексибилност и непредвидивост прописа… Ипак, у 
Привредној комори Србије подсећају да су млади данас више окренути 
предузетништву, да желе да започну сопствени посао, као и да је држава усвојила 
бројне измене и допуне законских решења чији је циљ стварања повољнијег 
пословног амбијента за њихов рад. 
– Прве три године су најтеже у пословању, али ПКС подржава овај сектор. Формиран је Савет 
за омладинско предузетништво, покренута и кампања „Србија – земља успешних прича” којом 
се промовишу примери добре праксе и успешне приче наших предузетника – објаснили су 
недавно у ПКС. 
 

Ускоро се гаси око 22.400 „успаваних фирми” 
Аутор: Јована Рабреновић 
 
Око 22.400 предузећа за пет месеци престаће да постоји, односно биће принудно ликвидирано. 
Разлог је то што Агенцији за привредне регистре (АПР) нису доставили финансијске извештаје 
за претходне три године. Закон о привредним друштвима предвиђа да је то довољан разлог за 
њихову ликвидацију, међутим поступци принудне ликвидације до сада нису били покретани. 

http://www.politika.rs/scc/autor/913/Jovana-Rabrenovic
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У АПР-у кажу да, према подацима о броју обвезника подношења финансијских извештаја, око 
30.000 правних лица није поднело финансијске извештаје две узастопне године заредом, што 
је била њихова законска обавеза која произлази из Закона о рачуноводству. У складу са новим 
законом о привредним друштвима, АПР је последњег дана прошле године обавестила око 
22.400 привредних друштава да су се стекли разлози за принудну ликвидацију, а ти разлози се 
односе на недостављање финансијских извештаја до краја 2017. године за претходне две 
узастопне године – 2015. и 2016. годину. 
По истеку рока од 90 дана, од дана објаве обавештења, регистратор у Регистру привредних 
субјеката ће, по службеној дужности, донети акт о покретању поступка принудне ликвидације, 
којим ће друштво бити преведено у статус „у принудној ликвидацији”, уз истовремено 
објављивање огласа о принудној ликвидацији, који ће бити на интернет страници АПР-а у 
непрекидном трајању од 60 дана. 
Тек по истеку и тог рока, АПР ће покренути поступак ликвидације привредних друштава по 
службеној дужности. 
У АПР-у смо покушали да сазнамо да ли су и раније спроводили поступак принудне 
ликвидације. Одговарају да нису због мањкавости претходног закона. 
– Агенција је од почетка године отпочела са поступцима принудне ликвидације по овом 
основу, јер је нови закон о привредним друштвима отклонио недостатке претходног закона, 
чиме је обезбеђен правни оквир за спровођење принудне ликвидације, након чега је АПР 
припремио софтвер за аутоматско издвајање привредних друштава из базе код којих су се 
стекли разлози за покретање принудне ликвидације услед неподношења финансијских 
извештаја. 
Иначе, до гашења привредних друштава, код којих су се стекли разлози за покретање принудне 
ликвидације, доћи ће тек за пет месеци, а процедуре ће, по службеној дужности, спровести 
регистратор. 
Намирење евентуалних ненамирених потраживања, након гашења ових привредних друштава, 
повериоци ће моћи да остваре у парничним поступцима против физичких лица, која су била 
већински власници у обрисаним привредним друштвима. 
Непознато је да ли су поменута предузећа радила, односно да ли су уопште имала неки промет, 
јер податке о промету АПР не поседује с обзиром да та друштва нису подносила финансијске 
извештаје. 
У АПР-у упозоравају да су они дужни да, по Закону о рачуноводству, подносе пријаве за 
привредни преступ због неподношења финансијских извештаја у роковима прописаним тим 
законом, а то су 28. фебруар, 30. јун, 31. јул. Због тога подсећају привредна друштва и остала 
правна лица, која су обвезници достављања финансијских извештаја, да се финансијски 
извештаји за 2018. годину могу доставити најкасније до 31. 12. 2019. године. 
 

 
Штрајк Синдиката РГЗ-а 15. јануара у подне испред Владе Србије 
 
Синдикати Републичког геодетског завода (РГЗ) организоваће у уторак, 15. јануара 
у подне протест испред Владе Србије којим желе да скрену пажњу на неопходност 
хитног решавања материјалног положаја запослених у том заводу… 
…статуса катастарских службеника, као и стварања услова за нормалније и ефикасније 
функционисање РГЗ-а као институције. 
Синдикати РГЗ-а послали су писмо председнику Србије Александру Вучићу у којем су навели 
да су у дилеми око тога да ли је он уопште упознат са ситуацијом у РГЗ-у и да му се обраћају у 
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нади да ће то допринети објективном сагледавању ситуације и почетку решавања проблема, јер 
су десетине дописа Влади Србији у протеклом периоду остали без одговора. 
Они су у писму председника позвали да својим политичким и сваким другим утицајем помогне 
да се коначно предлози које су пре више од месец дана доставили Влади Србије ставе на 
дневни ред, јер се тичу решавања оправданих захтева за дефинисањем материјалног положаја 
и статуса запослених у РГЗ. 
„Проблеми који су настали приликом обрачуна плата и других примања запослених, након 
повећања основице за обрачун зарада у јавном сектору у 2018. години показали су да постоји 
системски проблем који ће изазвати све веће последице“, пише у писму и додаје се да су 
применом одлуке о повећању основице у РГЗ-у великом броју запослених примања умањена у 
просеку за 2.500 динара. 
Синдикати су навели да су „највећем броју запослених примања остала на истом нивоу односно 
да повећање нису осетили“, да „у протекле три године није ускладјивана зарада ни са 
повећањем по основу минулог рада“, а да је разлог за такву ситуацију лежи у одлуци директора 
РГЗ-а и његових сарадника. 
Подсећају да је на њихову иницијативу, након што су донели одлуку о штрајку, покренут 
поступак мирења пред Агенцијом за мирно решавање радних спорова, али да је након 
разговора представника синдиката РГЗ-а са министром за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања Зораном Дјордјевићм и директором Агенције Милетом Радивојевићем 
уместо у правцу решавања конфликта, сукоб додатно ескалирао. 
Навели су да је текст споразума, за који им је дат рок да га до петка, 11. јануара у подне 
прихвате, неприхватљив јер није у складу са оним што је договорено у процесу усаглашавања са 
министром Дјордјевићем и директорима РГЗ-а и Агенције за мирно решавање радних спорова. 
„Текст предложеног споразума не одговара ономе шта је договарано у присуству министра 
Дјордјевића и обилује нетачним и неусаглашеним ставовима. Такав предлог је апсолутно 
неприхватљив и синдикати су о томе известили послодавца“, пише у саопштењу. 
Из Синдиката су навели да су се након истека ултиматума 11. јануара у 13.00 у већини катастара 
који су у штрајку, појавили инспектори рада и спровели надзор над спроводјењем штрајка. 
„На основу којег захтева и чије наредбе је ова акција спроведена није познато. Али је сасвим 
извесно да се на нивоу Владе Србије уместо активности на решавању захтева штрајка 
интензивно и координирано ради на његовом спречавању“, навели су из Синдиката РГЗ-а. 
 
Захтев Привредне коморе Србије стручњаци не сматрају изводљивим 

Смањење доприноса на 46 одсто потпуно нереално 
 
Опште место и одавно позната прича да су послодавци у Србији незадовољни због 
високог пореског оптерећења од донедавно 63 одсто, актуелизована је поново 
ових дана због изјаве председника Привредне коморе Србије Марка Чадежа да је 
предлог привредника да се у наредних пет година оно смањи на чак 46 одсто. 
Пише: Љ. Буквић 
     
За послодавце и економисте са којима смо разговарали ово је, ипак, прилично нереална 
рачуница која готово да нема никаквог изгледа да успе. 
„Предлог привредника је да се у периоду од пет година пореско оптерећења зарада смањи са 
досадашњих 63 на 46 одсто. То ће бити могуће ако се спроведу планиране реформе, поготово 
пореска реформа и реформа у здравству. Важно је рећи да због пореског растерећења привреде 
неће бити мање новца у буџету“, рекао је Чадеж у интервјуу Бети. 
Да ли је ово реално оствариво питали смо и надлежне у министарствима привреде и 
финансија, али одговоре нисмо добили. Последње на ову тему што је рекао министар 
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финансија Синиша Мали пре неколико месеци била је најава укидања доприноса за 
незапослене на терет послодаваца од 0,75 одсто, што је званично почело да важи 1. јануара ове 
године. 
Професорка Факултета за економију, финансије и администрацију Милица Бисић каже за 
Данас да би смањење оптерећења зарада на жељених 46 одсто без смањења прихода буџета и 
фондова захтевало да се надокнади око 187 милијарди динара јавних прихода. 
– Поређења ради, према подацима за 2017. годину овај износ је већи од прихода од свих пореза 
на доходак (167 милијарди), већи од прихода од акциза на енергенте (165 милијарди) и већи од 
укупног прихода од пореза на добит (110 милијарди), као и готово двоструко већи од акциза на 
дуванске производе, које су 99 милијарди динара – истиче Бисић. 
Овај износ, напомиње Бисић, чини око 40 одсто прихода од ПДВ, што значи да би прилично 
много новца требало да се прикупи из повећања привредних активности. 
– За надокнаду овог смањења прихода било би потребно да се додатно запосли око 650.000 
људи који би имали просечну зараду из 2018, што би значило повећање запослених за 30 одсто 
у односу на садашњи број. Или би профитабилност привреде требало да се више него 
удвостручи. Да ли је то реално? Верујем да најбољи одговор дају сами бројеви – наглашава 
Милица Бисић. 
Професор Економског факултета у Београду Саша Ранђеловић каже за Данас да низак 
фискални дефицит који смо имали прошле године указује на то да постоји простор за смањење 
пореског оптерећења. 
– Имали смо благо смањење оптерећења од 0,75 одсто али то је било симболично. Простор за 
додатно смањење постоји, само треба водити рачуна да дефицит не пређе један одсто БДП – 
напомиње Ранђеловић. То смањење, како каже, зависи и од других сегмената фискалне 
политике. 
Смањење за 15 или 16 одсто, напомиње Ранђеловић, јесте фискално неодрживо, али зато има 
простора за смањење од пар процентних поена. То ће зависити и од тога колико ће бити 
повећање плата и пензија. 
Пореско оптерећење на доходак у Србији је 10 одсто и оно је исто за све плате било да се ради о 
минималцу или зарадама већим од 1.000 евра. Добар део оптерећења домаће привреде уствари 
су доприноси за ПИО и здравствено осигурање. Управо у доприносима, истичу у НАЛЕД-у и 
треба тражити начин за смањење оптерећења. За њих, неопходно је најпре утврдити на који 
начин могу да се смање доприноси за здравствено осигурање. 
– Порези на доходак су 10 одсто и то је неки стандард у свету, тако да највише простора за 
смањење пореског оптерећења имамо код доприноса за ПИО и здравствено – каже за Данас 
Јелена Бојовић, директорка тима за регулаторну реформу НАЛЕД. 
Растерећење послодаваца је добро, како каже, привреда би тако постала конкурентна јер би 
самим тим рад појефтинио, али остаје и питање одакле ће у касу долазити средства уместо 
новца који се издвајао за здравство. 
Власник Модуса Милан Кнежевић каже за Данас да је најава таквог смањења политичка 
пропаганда јер све до сада привредници нису растерећени ни један једини динар. 
– Све до сада пореско оптерећење није смањено за динар, једино смањење је оно које је почело 
да важи од 1. јануара и то је 0,74 одсто на име незапослености. И то је искоришћено само да би 
се покрило ново повећање цене рада – напомиње Кнежевић. 
То није последица, како каже, побољшања привредног амбијента. 
– Ни за један динар није смањено оптерећење привреде, нити ће бити. Зато је илузорно 
очекивати да ће бити смањено за 16 одсто у наредних пет година – истиче Милан Кнежевић. 
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Србија би евентуалну нову економску кризу дочекала спремнија него 
2008. 
 
  
Професори Економског факултета у Београду Јелена Жарковић Ракић и Велимир 
Лукић изјавили су у Дану уживо да нова глобална економска криза није извесна 
иако је бројни економисти најављују. Србија би у случају да се то ипак догоди, 
нову кризу дочекала много спремнија него 2008. године, сагласни су саговорници 
Н1. 
Нова глобална економска криза биће гора и трајаће дуже од оне која је 2008. године погодила 
свет, а највеће светске економије немају могућност увођења фискалних, монетарних и хитних 
мера за борбу против нове кризе, упозоравају економски стручњаци из читавог света. 
Сагласни су и да ће нова економска криза кренути из САД, али и да ће уздрмати и либералну 
демократију, што би могло да доведе до слома светског поретка какав данас познајемо. 
Професори Економског факултета у Београду Јелена Жарковић Ракић и Велимир Лукић ипак 
нису толико песимистични. Објашњавају да је кризе тешко предвидети, али и да су кризе 
саставни део економских кретања, оне избијају и нестају, а последице најчешће нису толико 
сташне колико се истиче. 
Премијерка Србије Ана Брнабић недавно је поручила да Србија спремно дочекује евентуалну 
нову кризу, а саговорници Н1 сагласни су да је ситуација данас боља него у време избијања 
светске економске и финансијске кризе 2008. године. 
Извор: Н1 
“Ми, ако дође до кризе, је ипак дочекујемо спремнији него 2008”, истакла је Жарковић Ракић. 
“Фискална позиција је боља, мањи је дефицит, спремнији смо да се бранимо… А какве би биле 
последице – када је била претходна криза, кумулативни пад запослености био је скоро три пута 
већи од кумулативног пада БДП-а”, подсетила је она, прецизирајући да су они који су на дну 
лествице дохотка често први на удару кризе. 
Лукић је указао и да оштра депресијација националне валуте такође може бити жариште 
кризе, али да подаци у претходних пет година показују да Србија има релативно постојану 
стабилност динара, а исто се односи и на инфлацију, док су девизне резерве на високом нивоу. 
Извор: Н1 
“Имамо релативно солидне макроекономске параметре, имамо акумулације да 
контрабаласнирамо негативне ефекте”, истакао је он. 
Оцењујући како би се евентуална криза одразила на привредни раст Србије, Лукић је рекао да 
му се чини да постоје услови за стабилан, здрав, одржив и релативно солидан раст у неком 
предвидивом периоду од годину дана, док је Жарковић Ракић упозорила да у БДП-у Србије и 
даље постоје структурни недостаци који онемогућавају да привредни раст буде одржив. 
“Инвестиције нису на довољно високом ниову, и ви сте онда рањивији када нека криза дође”, 
истакла је она. 
Додала је и да су претеране оцене да би нова криза могла да уздрма постојећи светски поредак, 
подсетивши да се то није десило ни након претходне кризе. 
“Више сам на линији оних аналитичара који сматрају да је криза оголила неке процесе који су 
се дешавали 20, 30 година - тренд раста неједнакости, сељење радних места у Кину осетила је 

http://rs.n1info.com/journalist12/N1-Beograd-
http://rs.n1info.com/journalist12/N1-Beograd-
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нижа средња класа, чији је доходак стагнирао, а криза је те процесе оголила и била је окидач за 
неке догађаје. Суштински поредак је остао непромењен уз политичке фигуре које пропагирају 
другачију политику”, приметила је Жарковић Ракић. 
Лукић је подсетио и да је стрмоглави пад на светским берзама после Божића по грегоријанском 
календару коришћен као сигуран аргумент да је нова криза на помолу, али да су се берзе у 
међувремену опоравиле и забележиле најбољи почетак године у последњих 13 година. 
“Берзе су каприциозне и то утиче на извесну нелагоду и различиту перцепцију шта ће да буде”, 
истакао је Лукић. Каже да се у свету појавило неколико тмурних прогноза, али и да су кризе 
пролазне, као што човек прележи прехладу, и да ниједна није толико јака да сломи економију 
до бесвести. 
 
 
 


