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Deda Mraz ne deli 13. platu, a ni Božić Bata "božićnicu": U Srbiji bonus u džep stavi 
samo jedan odsto zaposlenih! 
 
D. I. K. - S. B.  
 

Sindikati nameravaju da od vlade zatraže da ukine oporezivanje isplate takozvane 
trinaeste zarade. Poslodavci moraju da plate porez od 64 odsto 
SINONIM je za neke davne dane. I dalje je prebroji poneko u Srbiji, mada je takvih sve manje. A i 
poslodavci, oni retki koji je praktikuju, danas je "krste" novim imenima. Trinaestu platu, bonus, 
nagradu ili danas sve popularniju "božićnicu," prema procenama sindikata prima svega jedan, najviše 
dva odsto radnika. To znači da ih je najviše 45.000. Na isteku uspešne godine isplaćuju je poneka 
javna preduzeća, strane kompanije i retka preduzeća koja su sačuvala staru tradiciju. 
 
Asocijacija samostalnih i nezavisnih sindikata veruje da bi nagradnu platu u Srbiji isplaćivalo više 
poslodavaca kada bi ona bila - neoporezovana. Nameravaju zato da pred Vladu izaĎu sa takvom 
inicijativom. 
 
- U Nemačkoj čak 55 odsto poslodavaca isplaćuje "božićnice". U Italiji ih je 27 odsto, a prema našim 
podacima u Srbiji jedan, najviše dva odsto - kaže Ranka Savić, predsednica ASNS. - Mi verujemo da je 
razlog tome što se kod nas, za razliku od Evropske unije, ta isplata oporezuje kao i redovna plata sa 64 
odsto. Zato ćemo vrlo brzo od Vlade tražiti da ova isplata bude neoporezovana. To bi bila stimulacija 
kompanijama da je daju svojim radnicima i tako ih motivišu. Nema razloga da strane kompanije, koje 
u matičnim zemljama imaju tu praksu, to ne rade i u Srbiji. Verovatno ih koči činjenica da bi na taj 
izdatak još 64 odsto dali državi. 
Iako je u doba društvenih preduzeća, rukovodstvo praktikovalo da sebe i radnike nagradi 13. platom, 
današnji srpski poslodavci ne vide smisao takve "velikodušnosti". 
- Uopšte se ne možemo pohvaliti isplatama 13. plate. Prema podacima našeg sindikata, nju isplaćuju 
pojedina opštinska, gradska i republička javna i državna preduzeća - dodaje Ranka Savić. - To je bila 
praksa u "Telekomu", mada je prošle godine izostala zbog investicija, koje je kompanija imala. 
Isplaćivala ju je nekada i "Pošta", a u "Milanu Blagojeviću" u Lučanima se dešavalo da daju i 14 plata u 
jednoj godini. 
"Metalac" iz Gornjeg Milanovca ima tu praksu. Uspešne strane kompanije praktikuju isplatu bonusa i 
to najčešće zovu "božićnice". Više kompanija je to čak ubacilo u kolektivni ugovor. Poslednji takav 
ASNS je potpisao sa "Gorenjem" iz Valjeva. "Filip Moris", takoĎe, isplaćuje bonuse, kao i pojedine 
nemačke kompanije u Vojvodini. Naši poslodavci još ne shvataju koliko je važno stimulisati radnike. 
Ako učestvuju u dobrom rezultatu, imaju nagradu, oni će kompaniju osećati kao svoju. Ne rade 
korporacije u inostranstvu to tek tako, bez razloga. 
Kada je reč o "Pošti Srbije", ovo javno preduzeće je svojim radnicima i ove godine podelilo deo 
prošlogodišnjeg profita. 
- JP "Pošta Srbije" je tokom 2019. godine u mesecu aprilu i septembru izvršilo isplatu na ime učešća 
zaposlenih u ostvarenoj dobiti iz poslovne 2018. godine u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora 
za JP "Pošta Srbije" - rečeno je "Novostima" u ovom javnom preduzeću. 
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Mnoge kompanije u privatnom vlasništvu velikih korporacija zadržale su princip novogodišnjeg 
darivanja svojih radnika, samo što to nazivaju drugim imenima. Zaposleni u jednoj takvoj kompaniji u 
Srbiji navode da njihova firma primenjuje malo drugačije mehanizme obračuna novčanih nagrada u 
odnosu na ono što je poznato kao 13. plata. 
- Zaposleni u našoj kompaniji se uvek nagraĎuju krajem poslovne godine - navodi naš izvor. - Ali, tu 
nije reč o jednostavnoj isplati plate, linearno, svim zaposlenima. Iznosi zavise od poslovnog rezultata 
ostvarenog na nivou celog preduzeća i rada konkretnih sektora. Tako, ukoliko zaposleni u prodaji 
ostvare izuzetne rezultate, imaće poseban, uvećan, obračun godišnje nagrade u odnosu na druge 
radnike. To važi i za ostale sektore. 
 
ONI BI MAKAR REDOVNU 
DOK tek svaki stoti, u boljem slučaju svaki 50. radnik u Srbiji, čeka zasluženu nagradu, mnogo je više 
zaposlenih koji nikako da dočekaju i redovnu platu. 
- Na drugom kraju je sigurno 200.000 radnika kojima i dalje plata kasni i ne primaju je redovno - 
kaže Ranka Savić. - Ta brojka je iz godine u godinu manja, ali zaposlenih kojima se duguje zarada, 
nažalost, ima i dalje. Najveći problem je bio u firmama u restrukturiranju, kojih više nema toliko. 
Sada su to uglavnom domaći privrednici koji kubure sa likvidnošću, imaju blokirane računa, a nisu u 
stečaju. 
 

Najavljena privatizacija prevoznika: "Lasta" ide na tender u aprilu 
S. B. 
 

Očekivalo se da će to biti ove godine, ali će država u potragu za kupcem ovog 
saobraćajnog preduzeća, krenuti u aprilu sledeće 
OČEKIVALO se da će to biti ove godine, ali će država u potragu za kupcem saobraćajnog preduzeća 
"Lasta", krenuti u aprilu sledeće. Tako su makar obećali misiji MeĎunarodnog monetarnog fonda, što 
stoji u poslednjem pismu o namerama. Vlada istovremeno napominje da čini sve kako bi našla način 
da se obezbede ulaganja u kikindski Metanolsko-sirćetni kompleks. 
 
Tokom poslednjih pet godina, prateći Zakon o privatizaciji, u stečaj je otišlo 310 nekada društvenih i 
državnih kompanija. Privatizovane su 62. Prema evidenciji nadležnih, 35.500 zaposlenih iz 354 
preduzeća primilo je otpremnine. U nadležnosti Ministarstva privrede, koje je preuzelo poslove 
Agencije za privatizaciju, ostale su 84 kompanije sa blizu 30.000 zaposlenih. 
- Vlasti istražuju mogućnosti za potencijalna strateška ulaganja za hemijsku kompaniju MSK, ali 
napominju da ona više nema neizmirenih dospelih obaveza prema "Srbijagasu" i EPS - stoji u 
izveštaju MMF. - Tender za privatizaciju autobuske kompanije "Lasta" odložen je za sredinu 2020. 
godine kako bi se omogućilo dovoljno vremena za rešavanje nerešenih pitanja, uključujući 
optimizaciju radne snage. Vlada još nije usvojila plan za zatvaranje nepristupačnih rudnika uglja 
"Resavica". 
Vlada je pismom o namerama potvrdila rešenost da pregovara sa potencijalnim investitorima za 
"Petrohemiju" i napravi napredak u privatizaciji nekoliko strateških kompanija. 
SUBVENCIJE ZA "RESAVICU" 
RAZVILI smo, uz pomoć Svetske banke, vremenski ograničen akcioni plan za rudnike "Resavica", koji 
predviĎa zatvaranje četiri rudnika, uz dobrovoljni socijalni program i plan optimizacije rada - poručili 
su nadležni. - Osiguraćemo dovoljno sredstava u budžetu da se transparentno podrži "Resavica" kroz 
subvencije i spreči dalje gomilanje zaostalih obaveza prema EPS. 
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ИНТЕРВЈУ: ДРАГАНА МАРКОВИЋ, ДИРЕКТОР ПОРЕСКЕ УПРAВЕ СРБИЈЕ 
 

За годину дана откривено 90 фантом и перачких предузећа 
 
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић 
Највише кривичних пријава поднето због утаје пореза 
 
 
Према последњим подацима, Сектор пореске полиције je у периоду јануар–новембар 2019. 
године поднео надлежним тужилаштвима 1.281 кривичну пријаву против 1.708 лица за 
учињено 1.661 кривично дело. Од тога, 1.390 се односи на пореска кривична дела: пореска 
утаја, неуплаћивање пореза по одбитку, неосновано исказивање износа за повраћај пореза и 
порески кредит, недозвољен промет акцизних производа и недозвољено складиштење робе. У 
сарадњи с МУП-ом, Пореска полиција поднела је кривичне пријаве и за 271 остало кривично 
дело, као што су прање новца, злоупотреба положаја одговорног лица и злоупотреба службеног 
положаја, каже у разговору за наш лист Драгана Марковић, директор Пореске управе Србије. 
Она истиче да је извршењем свих кривичних дела избегнуто плаћање пореза од око 14,3 
милијарде динара и прибављена противправна имовинска корист од око четири милијарде 
динара. Од укупно поднете 1.281 кривичне пријаве, 776 је поднето против 1.104 лица за 
кривично дело пореска утаја. 
Докле се стигло с трансформацијом Пореске управе и шта доноси грађанима? 
Трансформација Пореске управе се спроводи у складу с најбољим примерима међународне 
праксе у интересу пореских обвезника у Републици Србији, јер желимо да им олакшамо 
испуњење пореских обавеза а порески поступак учинимо једноставним. У реализацији тих 
намера кренули смо путем дигитализације. Превели смо све пореске пријаве из наше 
надлежности у електронску форму и омогућили пореским обвезницима да и уверења о 
измиреним обавезама могу да добију електронским путем без уплате административне таксе 
почев од 14. децембра 2019. године. Циљ нам је да у наредном периоду обезбедимо пореским 
обвезницима да такође електронски подносе захтев за повраћај и прекњижавање, као и 
достављање пореских решења путем пореског сандучета пореског обвезника, што представља 
додатну корист у остваривању права пореских обвезника. План је да порески обвезници 
електронски комуницирају с Пореском управом без потребе физичког доласка у филијале. 
Новине доноси и измењени Закон о порезу на доходак грађана? 
Најновијим изменама Закона о порезу на доходак грађана, које ступају на снагу 1. јануара 2020. 
године, неће више бити чекања на пореска решења. Порески обвезници више неће бити у 
обавези да, приликом отпочињања обављања делатности, подносе пореску пријаву као ни 
захтев за одобравање паушалног опорезвања, већ ће се аутоматски преузимати подаци из 
регистрационе пријаве поднете Агенцији за привредне регистре. На основу тих података, 
Пореска управа ће у року од 48 сати доносити решења о утврђеној обавези за порез и 
доприносе. Пореска решења, донета у електронском облику, обвезнику ће бити достављена у 
пореско сандуче које ће се налазити на порталу Пореске управе. Датумом уручења решења 
сматраће се дан његовог постављања на портал Пореске управе. Порески обвезник моћи ће да 
приступи свом пореском сандучету искључиво употребом квалификованог дигиталног 
сертификата. Обвезницима који су отпочели с обављањем делатности у претходном периоду, и 
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код којих није дошло до промене елемената од значаја за опорезивање, решења за 2020. 
годину и наредне године биће донета почетком јануара за текућу пословну годину. 
Приоритет је и ИТ реформа као и смањивање броја филијала. Зашто се њихов 
број смањује? 
Превођењем свих пореских пријава и уверења у електронски облик, као и раздвајањем 
основних и споредних активности, створили смо услове за знатну редукцију пословне мреже 
која се бави основном активношћу. Тако смо 178 организационих јединица свели на 37 
филијала у Републици Србији које се баве основном делатношћу Пореске управе а то је 
утврђивање, контрола и наплата јавних прихода из наше надлежности. Као најважније, 
активно ћемо се суочити с управљањем кадровима чији број и просечна старосна структура у 
овом тренутку нису задовољавајући. 
Најављено је и ново запошљавање. Колико Србија има пореских инспектора и да 
ли је то довољно? 
Тренутни имамо укупно 4.417 запослених пореских службеника, а систематизовано је 6.375 
радних места. У наредном периоду планирано је запошљавање 69 приправника с високом 
стручном спремом на одређено време и запошљавање 21 лица с радним искуством на 
неодређено време. Од укупног броја запослених, трећина, односно 1.372 запослених, јесу 
порески инспектори. 
Колико је од почетка године откривено фантом и перачких фирми и шта је лек за 
овај, како га зову, генераторе сиве економије? 
Један од стратешких циљева у раду Сектора пореске полиције је рано откривање такозваних 
фантом и перачких предузећа, као најзначајнијих генератора сиве економије и прања новца, 
која се међусобно увезују и омогућавају регуларним привредним субјектима да у знатној мери 
избегавају плаћање јавних прихода. Сектор пореске полиције је од 1. јануара до 30. новембра 
2019. године открио 90 фантом и перачких предузећа. Полазећи од чињенице да мотив за 
оснивање такозваних фантом и перачких предузећа није обављање делатности у циљу стицања 
добити, већ да се оснивају с преварним намерама, Сектор пореске полиције је више пута 
иницирао измене позитивних прописа, предлажући промене које се односе на ограничавање 
права поменутим лицима да могу куповином да изврше статусну промену, а све у циљу 
решавања овог проблема, односно друштвене опасности и заштите буџета Републике Србије. 
Ускоро треба у пракси да заживи и дуго најављивани Закон о пореклу имовине. 
Очекујете ли ишта спектакуларно? 
Пореска управа сваки задатак који јој је поверен спроводи професионално и одговорно, па ни 
овај закон неће бити изузетак. Ипак, морамо имати у виду да је Пореска управа кључни орган 
који ће бити задужен за спровођење Закона о пореклу имовине. Према закону, 60 инспектора 
ће проћи посебну обуку. Они ће обављати унакрсну проверу имовине увидом у пореске пријаве 
и билансе, рачуноводствене извештаје и упоређивати податке у другим службеним 
евиденцијама. Такође, треба истаћи и чињеницу да ће примена овог закона бити знатно 
олакшана због брже могућности прикупљања података у електронском формату а што је 
последица дигитализације како свих државних органа, тако и трећих лица. 
Кога ПУ штити тиме што чешће не објављује имена највећих пореских дужника? 
Одговорно тврдим да Пореска управа као извршни орган власти никога не штити. Изменама и 
допунама одредаба члана 7. став 7. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, 
које се примењују од 28. априла 2018. године, прописано је да Пореска управа најмање једном 
годишње с пресеком стања на последњи дан календарског месеца, који претходи дану 
објављивања, објављује на својој интернет страни назив, односно име и презиме, ПИБ и износ 
пореског дуга пореских дужника. И то правних лица с пореским дугом од 20.000.000 динара и 
вишем и предузетника с пореским дугом у износу од 5.000.000 динара и вишем, чиме обавеза 
чувања тајног података није повређена. Пореска управа је објавила спискове дужника у 2018. 
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години (са стањем на дан 31. децембра 2017), а поступајући у свему сагласно законским 
нормама објавила је и спискове дужника 11. децембра 2019. године (са стањем на дан 30. 
новембра 2019). 
Да ли сте задовољни наплатом пореза и где се упорно покушава 
избегавање плаћања? 
Пореска управа је од 2014. до 2019. наплатила 37,7 одсто више јавних прихода. И у 2019. години 
настављен је тренд раста наплате јавних прихода за коју је задужена Пореска управа, 
успостављен пре пет година, па индекс наплате у првих једанаест месеци 2019. године у односу 
на исти период 2018. године износи 107,6. Данас велики број пореских обвезника своје обавезе 
измирује на време, чиме се избегава примена мера редовне и принудне наплате. Стога, у 
односу на временску дистанцу, може се закључити и да смо код истих јавних прихода и 
пореских обвезника успоставили максималну редовност у плаћању, одноно више од 98 одсто 
обавеза се редовно измирују по поднетим пореским пријава за предметне пореске облике. 
Каква је ситуација с онима који тргују преко интернета, има ли ту пореског 
криминала? 
Пореска полиција је интензивирала активности на сузбијању сиве економије у промету добара 
и услуга, који се врши рекламирањем и продајом путем интернета. У периоду јануар–новембар 
2019. године привремено је одузела робу без документације о пореклу у вредности већој од 
173,8 милиона динара и то жестоко алкохолно пиће и одевне предмете ексклузивних светских 
брендова, техничку робу, козметику. Против лица од којих су одузета наведена добра поднете 
су кривичне пријаве због постојања основа сумње да су извршена кривична дела недозвољен 
промет акцизних производа, недозвољено складиштење робе и недозвољена трговина. Како се 
модели трговања мењају тако и Пореска управа прилагођава начин рада и контроле. 
 

 
 

Obradović: Odluka o povratku na posao biće doneta po diktatu sa strane 
 
Piše: K. Živanović 

 
Ne znam šta da očekujem pošto odluku o mom statusu, siguran sam, neće doneti 
samostalno za to nadležne službe u preduzeću već će biti po diktatu sa strane – kaže za 
Danas uzbunjivač Aleksandar Obradović, odgovarajući na pitanje da li očekuje da će 
biti vraćen na posao, nakon što u Krušik stigne rešenje o ukidanju pritvora, zbog čega je 
i suspendovan. 
 
On dodaje da su prema Zakon o radu nakon ukidanja rešenja o pritvoru moguće tri solucije, da ga 
poslodavac vrati na posao, da mu uruči otkaz i da mu produži suspenziju do pravosnažnog okončanja 
krivičnog postupka. 
Kakvu će odluku rukovodstvo Krušika doneti, nismo uspeli da saznamo jer direktor ove firme Vladan 
Lukić nije odgovorio na naše pitanje. 
Nakon što ga je saslušao, rekao je da je na sastanku i da mu pitanje pošaljemo SMS-om, ali na poruku 
do zaključenja ovog broja nije odgovorio. 
Željko Veselinović, predsednik Udruženih sindikata Srbije Sloga, kaže za Danas da Obradović po 
zakonu mora biti vraćen na posao jer više ne postoji razlog da bude pod suspenzijom, „mada 
očekujem da bude poslat na plaćeno odsustvo“. 
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– Nisam siguran da Aleksandar Obradović u ovom trenutku odgovara i rukovodstvu firme, ali i režimu 
da on bude u fabrici. Ne isključujem da mu protivzakonito uruče i otkaz ugovora o radu pod 
izgovorom da dok je pod istragom može da ugrozi bezbednost fabrike kao što su nedavno 
protivzakonito uručili otkaz policajcu Milanu Dumanoviću uzbunjivaču – ističe Veselinović. On ipak 
smatra da ovaj scenario ne odgovara vlasti „jer bi tako još više iziritirali ljude na ulici koji podržavaju 
Aleksandra i napokon bi priznali da je otac ministra Stefanovića ojadio Krušik“. 
– Mislim da su Branko Stefanović i Darko Glišić Krušik doveli u bezizlaznu situaciju i da će Krušik 
veštački biti održavan do izbora, ali da mu posle toga nema spasa. Ovo moraju svi znati. Krušik na 
žalost ukoliko ne doĎe do krupnih promena neće opstati – naglašava Veselinović. 
Katarina Golubović, izvršna direktorka Komiteta za ljudska prava Jukom kaže za Danas da s obzirom 
na vrstu dela koja se Obradoviću stavlja na teret, verovatno je da će poslodavac izreći disciplinsku 
meru udaljenja sa rada do pravosnažnog okončanja postupka. 
– Brojne su situacije gde su čak i zaposleni sa statusom uzbunjivača ostali bez radnog mesta i pored 
odluka suda da se vrate na posao. 
Dakle, trebalo bi da bude vraćen na posao, ali postoji mogućnost dalje odmazde kroz disciplinski 
postupak – zaključuje Golubović. 
Pritisak 
Na pitanje da li očekuje da će Aleksandar Obradović biti vraćen na posao nakon što u Krušik stigne 
rešenje o ukidanju pritvora, Zoran Stojiljković, predsednik UGS Nezavisnost, kaže za Danas da se to 
neće desiti „bez dodatnog pritiska javnosti“. 
 
 

 
 

Србија прихватила сугестије ММФ о запошљавању у јавном сектору 
 
Извор: Tanjug 
     
БЕОГРАД: Српске власти прихватиле су сугестију Међународног монетарног фонда да после 
престанка важења Закона о максималном броју запослених дефинишу нови систем контроле 
запошљавања, који ће обезбедити средњорочно планирање за све институције јавног сектора. 
 
Позивајући се на извештај ММФ у који је имао увид, Блиц пише да то практично значи да 
ММФ сматра да још није време да се укину сви механизми надзора над пријемом у јавне службе 
и да би убудуће одређивање максималног броја запослених требало да се ради за пет, а не као 
до сада за годину дана. 
У извештају се констатује да је досадашњи систем био добар, али и да је истовремено испољио 
мањкавости које је потребно променити. 
Систем досадашњег запошљавања се ослањао на рад на одређено време и уговорне позиције, 
што је условљавало несигурност, али и мањак особља за поједине области, пише у извештају 
ММФ. 
Београдском листу је у Влади Србије речено да су српске власти прихватиле ове, али и друге 
сугестије ММФ, и да су представнике те међународне организације обавестиле да се ради на 
новом систему контроле. 
ММФ је уочио да је мањкавост код досадашњег система одређивања максималног броја 
запослених у јавним службама била везана пре свега за пријем људи на одређено време, што је 
за последицу имало несигурност и напуштање јавне службе, рекли су из Немањине 11. 
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Брнабић: ММФ није тражио да поскупљење струје буде обавезно 
 
Извор: Tanjug 
     
ВРЊАЧКА БАЊА: Премијерка Ана Брнабић изјавила је данас у Врњачкој Бањи да је ММФ није 
упутио Влади Србије захтев да цена струје мора да буде повећана до средине следеће године. 
 
"Цена електричне енергије у Србији је најјефтинија у Европи. Ми, без даљњег, тиме чувамо 
социјални мир. Зато ЕПС нема довољно прихода, колико би имали да је рецимо та цена на 
једном реалном нивоу. Али, то је наша политика у овом тренутку и чуваћемо је док још 
значајније не подигнемо плате у Србији", казала је Брнабић. 
Она је рекла да нови издаци грађанима Србије не могу да се намећу и да је то тема о којој Влада 
Србије редовно разговара за ММФ. 
"У овом тренутку то не постоји као захтев до средине 2020. године", рекла је премијерка 
новинарима после отварања фискултурне сале у Новом Селу код Врњачке Бање. 
Председница Владе састала се данас са руководством општине Врњачка Бања. 
После састанка присуствовала је свечаности поводом покретања Централног система у области 
угоститељства и туризма, “еТуриста” и презентацији пројекта. 
"Новим системом смо поједноставили посао за све који се баве туризмом и угоститељством. 
Сада, када рецимо пријављујете госта, нећете морати да идете од АПР до полиције. Сада ће се 
радити потпуно аутоматски, из канцеларије или од куће", објаснила је Брнабић. 
Покретању новог система присуствовали су и потпредседник Владе и министар трговине, 
туризма и телекомуникација Расим Љајић, директор владине Канцеларије за информационе 
технологије и електронску управу Михаило Јовановић и председник општине Врњачка Бања 
Бобан Ðуровић. 
Премијерка Брнабић обишла је и Централни бањски парк и нове учионице Основне школе 
"Бане Миленковић“ у Новом Селу, као и дигиталне учионице, и присуствовала отварању 
Спортске хале. 
 
 


