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Малим и средњим предузећима у 11 земаља - 800 милиона евра, међу њима и 
Србија 
 
Танјуг  
 

Подршка иновативним малим и средњим предузећима у 11 земља Југоисточне и Источне 
Европе, међу којима је и Србија, најављена је у Европској комисији 
Европска инвестициона банка и ПроКредит Група обезбедиће доданих 800 милиона евра за 
подршку иновативним малим и средњим предузећима у 11 земља Југоисточне и Источне 
Европе, међу којима је и Србија, најављено је у Европској комисији. 
 
У Европској комисији кажу да је у питању финансирање које се спроводи у оквирима Европског 
стратешког фонда, кључног дела Инвестиционог плана за Европу тзв "Јункеровог плана". 
 
Оно је намењено компанијама чија се прозводања базира на новим техологијама, а које су 
базирање у Србији, Албанији, БиХ, Северној Македонији, Бугарској, Грчкој, Румунији, Грузији, 
Молдавији и Немачкој. 
 
Са ових 800 милиона евра, Европски инвестициони фонд и ПроКредит Група подигли су 
укупуну подршку компанијама у 11 земља на 1,62 милијарде евра, наводе у Комисији. 
 
"Наставак и јачање ЕУ подршке донеће опипљиву разлику хиљадама људи који имају 
иновативне пословне идеје, а којима је потребно финансирање”, изјавио је потпредседник 
Европске комисије Јукрки Катаинен. 
 
У Европској комисији наводе да је до данас кроз ову иницијативу подршку ПроКредит Групе 
добило око 2.000 иновативних малих и средних предузећа у наведених 11 земаља и то углавном 
у секторима прерађивачке индустрије и трговина на велико и мало. 
 
Уговори са компанијама потписују се у оквиру иницијативе Европе комисије ИновФин која је 
подржана ЕУ програмом за иновације и развој Хоризонт 2020, објашњавају у Комисији. 
 
Иницијатива ИновФин омогућава банкама које учествују да дају кредите иновативним 
компанијама, уз подршку гаранције коју пружа Европски инвестициони фонд, односно 
Европског фонда за стратешка улагања када су у питању земље чланице. 
 
У Европској комисији наглашавају да је Јункеров план до сада мобилисао скоро 410 милијарди 
евра додатних инвестиција и да тренутно подржава 952.000 малих и средњих предузећа широм 
Европе. 
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Менаџмент Леонија и представници радника састали се након обуставе рада 

Одлука о захтевима синдиката у Леонију до краја седмице 
Пише: З. Миладиновић 
 
Наредни састанак менаџмента, репрезентативних синдиката и запослених у 
компанији Леони на којем ће се коначно одлучити о евентуалним изменама 
везаним за услове рада и обрачун зарада биће организован најкасније до краја ове 
седмице. 
 
То се наводи у саопштењу менаџмента и репрезентативних синдиката Слога и Независност, 
достављеном Данасу након састанка одржаног прошлог петка у прокупачком погону. 
Иначе, тај састанак је уследио након што су запослени у фабрикама у Малошишту, Прокупљу и 
Нишу прошле среде спонтано обуставили рад на пола сата због јунске плате која им је умањена 
за 5.000 до 10.000 динара, као и због тога што им није исплаћен прековремени рад. 
У саопштењу се наводи да су менаџмент и репрезентативни синдикати разговарали о 
евентуалним изменама у систему обрачуна зарада, доставом платних листића пре исплате 
зараде и тумачењем обрачуна на платном листићу, прерасподелом радног времена, 
нормирањем рада и постављањем дневних циљева, додатним паузама у току ноћне смене, 
радним суботама у последњих неколико месеци и планом коришћења будућег годишњег 
одмора. 
– Постигнут је договор да ће менаџмент врло озбиљно размотрити све наведено и јако брзо 
донети одлуку о потенцијалним променама и унапређењима – наводи се у саопштењу. 
Запослени у Леонију су прошле среде казали новинарима да су се услови рада драстично 
погоршали од када су страни директори отишли, а на њихово место дошли наши људи. 
– Прековремени и рад суботом се прерачунава у слободне дане, али нам се они одузимају 
уколико нас фабрика преко недеље пошаље два-три дана на одмор, пошто тренутно нема 
посла. Уколико радите на траци а затреба вам слободан дан из било ког разлога, нема шансе да 
га добијете, колико год прековременог рада имали – рекли су неки од радника. 
Генерални директор Леони Србија Клеменс Сакс је тада казао да „није било обуставе рада и да 
у свим погонима компаније производња нормално функционише“, али и да је група 
запослених затражила разговор са руководством поводом „неспоразума у вези са обрачуном 
зарада“. 
– Разговарали смо и објаснили све детаље који су остали нејасни. С обзиром да је јун имао 
мање радних дана, 20 укупно, у односу на мај који је имао 23 радна дана, и обрачун зарада за 
јун је био нешто нижи у односу на мај – рекао је он. 
Сакс је додао да је Леони Србија „увела прерасподелу радног времена“ која између осталог 
значи да се, на пример, радне суботе евидентирају као зарађени дани и ако се за то време не 
искористе као слободни дани, након истека прерасподеле, бивају исплаћене као прековремени 
рад. Разлог за овакву „прерасподелу“ су, како је рекао, изразито честе флуктуације поруџбина 
купаца, као и специфичност самог процеса производње у ауто индустрији. 
Међу пет највећих извозника 
Приликом недавне прославе десет година рада у Србији те немачке компаније која производи 
аутомобилске каблове речено је да у њеним погонима у Малошишту, Прокупљу и Нишу ради 
9.000 радника. Министарство финансија објавило је ових дана да је у првих пет месеци 
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„Леони“ остварио извоз у вредности од 105,9 милиона евра и да се налази на петом месту листе 
наших највећих извозника. 
 

 
 

Више од 2.000 Немаца у штрајку: Траже од интернет гиганта веће плате 
 
Берлин -- Више од 2.000 радника у седам дистрибутивних центара Амазона широм 
Немачке ступило је у штрајк захтевајући повећање плате, саопштио је синдикат 
Верди. 
ИЗВОР: ТАНЈУГ  
  
Штрајк, под мотом "Нема више попуста на наше зараде", почео је у ноћи између недеље и 
понедељка, а поклопио се са Амазоновим "Ударним даном" (Приме Даy) када тај малопродајни 
гигант својим претплатницима програма "Прајм" нуди попусте, преноси агенција Ројтерс. 
"Док Амазон популарише 'лов на снижења' на свој 'ударни дан' нудећи велике 
попусте, запослени су лишени зараде од које живе", изјавио је стручњак за 
малопродају из синдиката Верди Орхан Акман. 
У Амазону нису навели тачан број запослених који су у штрајку, али је речено да он нема 
утицаја на испоруке купцима. 
"Компанија мора коначно да прихвати колективне уговоре о платама за секторе малопродаје и 
наруџбина путем имејла", рекао је Акман. 
У Вердију такође захтевају да колективни уговори буду обавезујући у читавом малопродајном 
сектору у Немачкој. 
"Универзални обавезујући колективни уговор би се онда примењивао и за Амазон", навео је 
Акман. 
Амазон управља са 12 складишта у Немачкој, а јуче је саопштио да у овој години планира 
отварање још једног, које ће донети више од 2.800 радних места са уговорима о раду на 
недређено време. 
Амазон води дуготрајну борбу са синдикатима у Немачкој који захтевају боље плате и услове за 
раднике у логистичким центрима, подсећа Ројтерс, и додаје да су синдикати од 2013. године 
организовали честе штрајкове. 
 
 

 
 

Газде би да минималац порасте само шест одсто 
     
НОВИ САД: Чим прође лето синдикате, послодавце и Владу чека договор око минималне цене 
рада у наредној години. 
Одлука о повећању минималне цене рада у 2020. години очекује се у септембру, а да ли ће за 
два месеца социјални партнери успети да приближе своје рачунице или ће као и претходних 
година Влада Србије бити та која ће одлучити о висини минималца остаје да се види. 
Оно што се зна јесте да су социјални партнери сагласни у оцени да се минимална цена рада за 
2020. годину повећа у односу на садашњу. Споран је проценат повећања. Синдикати сматрају 
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да минималац треба да износи близу минималне потрошачке корпе, послодавци да се 
прихватљиво повећање од шест процената, а министар финансија у Влади Србије није износио 
проценте већ само да ће цена рада у 2020. години бити већа. 
Послодавци тврде да је за њих прихватљиво повећање минималца за шест процента, јер све 
више од тога угрожава њихово пословање. Чак и када излазе са овим предлогом они га 
условљавају додатним растерећењем зараде. Нацрт Фискалне стратегије за наредне три године, 
који је сачинило Министарство финансија, најављује смањење пореза и доприноса на зараде 
као приоритет пореске политике у овом периоду. Другим речима, планира се да се постојећи 
фискални простор у наредним годинама првенствено искористи за смањење фисаклног 
оптерећења зарада. 
Када се посматрају пореске стопе у неким европским земљама, Србија има међу најнижим с 62 
одсто оптерећења на зараду, с обзиром да је ове године оно мање за један проценат. Мање од 
Србије има једино Бугарска где су порези и доприноси на просечну нето зараду 54 одсто, али 
зато су они у Словенији и Хрватској 65 одсто, док су у Мађарској чак 82 одсто. Чак и када се 
посматра просек пореза и доприноса на нето зараду у  Централној и Источној Европи, Србија 
има мање од њега, јер он у тим државама износи 70 одсто. 
По оцени Фискалног савета Србије, који најаву смањења пореза и  доприноса на зараде у 
наредне три године сматра добром и потребном, постоји више начина да се то и учини. 
Смањењем доприноса се пропорционално смањује оптерећење свих зарада, док се повећањем 
неопозитов цензуса на зараде прогресивно смањује оптерећење од чега највише користи имају 
радници са ниским и испод просечним зарадама. 
Отуда је важно да се у наредном периоду разраде и конкретизују начелни планови за смањење 
пореза и доприноса на зараде: да ли ће се ићи на смањење доприноса, повећање неопозвог 
цензуса или неку комбинацију ових приступа, оценио је ФС. 
 
Запошљавање и ситни кораци 
Приватни сектор већ неколико година тражи смањење пореза и доприноса на зараде тврдећи 
управо да од тога зависи ново запошљавање и привредни раст, али ни ситни кораци који су у 
том правцу учињени – повећан неопорезити део зараде и укидање доприноса за случај 
незапослености у пракси нису донели нити веће плате радника нити ново запошљавање. 
Послодавци тврде да је реч о минималним повластицама које не могу довести до великих 
промена у погледу висине зараде нити нових радних места, али да би знатније смањење пореза 
и доприноса то учинило. 
 
Такође, важно је да се одреди циљани ниво пореза и доприноса на зараде коме ће се тежити, 
као и период и динамика прилагођавања у наредним годинама. 
Сугестије и препоруке Фискалног савета Србије у погледу смањења пореза и доприноса на 
зараде стимулисале би привратни сектор на ново запошљавање и убрзање привредног раста. 
Све у свему, добра намера државе да постепено иде ка смањењу пореза и доприноса на зараде 
записана је и у важном фискалном документу од 2020. до 2022. године, а њена реализација 
зависиће пре свега од финансијског простора који се добија укупним растом привреде. Ту опет 
кључну улогу има приватни сектор , од којег се очекује да наредне три године има раст који ће 
омогућити добре финансијске резултате. 
Љ. Малешевић  
 
 


