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Katanac za još 4.000 preduzeća u Srbiji u narednim mesecima 

Tanjug  

Oko 4.000 neaktivnih firmi u Srbiji biće prinudno likvidirano u narednih pet meseci, 
saopštila je Agencija za privredne registre 

Oko 4.000 neaktivnih firmi u Srbiji biće prinudno likvidirano u narednih pet meseci, saopštila je 
Agencija za privredne registre (APR). 
 
Agencija za privredne registre je poslednjeg dana 2019. godine objavila u Registru privrednih 
društava obaveštenja da su se stekli razlozi za prinudnu likvidaciju oko četiri hiljade preduzeća. 
 
Ova preduzeća nisu dostavila godišnje finansijske izveštaje za dve uzastopne poslovne godine 2018. i 
2017. godinu. 
 
"Prošle godine je po istom osnovu obrisano oko 22.400 privrednih društava iz Registra privrednih 
subjekata, a u ovom, novom postupku, stekli su se razlozi za pokretanje prinudne likvidacije kod oko 
4.000 privrednih društava", navodi se u obaveštenju APR-a. 
 
Razlozi za pokretanje prinudne likvidacije su neotklonjivi, kažu nadležni, jer su istekli svi rokovi za 
dostavljanje pomenutih finansijskih izveštaja. 
 
"Nakon isteka roka od 90 dana od dana objave obaveštenja, registrator nadležan za poslove 
registracije u Registru privrednih subjekata će pokrenuti postupak prinudne likvidacije kod 
navedenih društava i tek nakon toga, u roku od 60 dana, obrisati ta društva iz registra", objašnjavaju 
u APR-u 

Saradnja Srbije i Kine: Potpisan Sporazum o socijalnoj sigurnosti 

Tanjug  

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević potpisao je 
Sporazum o socijalnoj sigurnosti između Vlade Srbije i Vlade NR Kine u Pekingu 

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević potpisao je Sporazum o 
socijalnoj sigurnosti između Vlade Srbije i Vlade NR Kine u Pekingu, kojim će se urediti ostvarivanje 
prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i prava za slučaj nezaposlenosti za državljane obe 
zemlje. 
Ministar Đorđević rekao je da će se ovim Sporazumom omogućiti jednak tretman državljana zemalja 
ugovornica u korišćenju prava iz socijalnog osiguranja kako na teritoriji zemlje rada, tako i na 
teritoriji zemlje porekla. 
„Potpisivanje ovog Sporazuma omogućeno je pre svega zahvaljujući dobrim prijateljskim odnosima 
Srbije i Kine, a najviše predsednika Aleksandra Vučića i Si Đinpinga", rekao je ministar. 
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Podsetio je da je nedavna poseta predsednika Srbija Kini dodatno unapredila već postojeće dobre 
odnose naše dve zemlje, a potpisivanje sporazuma rezultat je obostrane želje za intenziviranjem 
saradnje u oblasti socijalne sigurnosti. 
"Verujemo da ćemo njime omogućiti ostvarivanje svih prava naših građana koji žive i rade u Kini, a 
isto tako i njihovim građanima koji su u Srbiji“, istakao je ministar. 
Nakon potpisivanja Sporazuma Đorđević se sastao sa kineskim ministrom za boračka pitanja Sun 
Šaočengom i razgovarao o daljim planovima i unapređenju saradnje u narednom periodu, saopšteno 
je iz Ministarstva rada. 

 

 

Јавни дуг Србије 52,4 одсто БДП-а у новембру 

Буџет државе све пунији, од јануара до новембра 62,2 милијарди динара 
 
Јавни дуг Србије износио је 24,12 милијарди евра на крају новембра 2019. године и чинио је 
52,4 одсто бруто домаћег производа земље, објављено је на веб сајту Министарства финансија, 
преноси Танјуг. 

Јавни дуг је у новембру порастао за око 150 милиона евра у односу на претходни месец, када је 
износио 23,97 милијарди евра. 

На крају 2018. године, јавни дуг је „тежио” 23,01 милијарди евра, што је чинило 53,8 одсто 
БДП-а. 

Најмањи удео јавног дуга у БДП-у, у висини од 28,3 посто, забележен је 2008., док је највећи 
регистрован 2000. године, када је чинио 201,2 процента БДП-а. 

Суфицит буџета од јануара до новембра 62,2 милијарди динара 

У периоду од јануара до новембра 2019. остварен је суфицит републичког буџета у износу од 
62,2 милијарди динара, објавило је Министарство финансија. 

Приходи су наплаћени у износу од 1.153,5 милијарди динара, док су расходи извршени у износу 
од 1.091,3 милијарди динара. 

Само у новембру, како се наводи, остварен је дефицит буџета од 2,5 милијарди динара. 

У новембру је наплаћено 105,6 милијарди динара прихода, од чега се на пореске приходе 
односи 89,5 милијарди динара. 

„Уобичајено, највећи део пореских прихода односи се на уплату ПДВ у износу од 45,3 
милијарди динара и акциза у износу од 26,5 милијарди динара. Непорески приходи наплаћени 
су у износу од 14,8 милијарди динара”, наводи се у саопштењу министарства и додаје да је 
прилив донација у новембру износио 1,3 милијарди динара. 

http://www.politika.rs/


5 

 

Расходи су, како се наводи, извршени у износу од 108,1 милијарди динара. 

Расходи за запослене, у новембру, износили су 23,3 милијарди динара, трансфери ООСО (фонд 
ПИО, РФЗО, НСЗ, фонд СОВО) 26 милијарди динара, а капитални издаци 11,6 милијарди 
динара. 

На нивоу опште државе, у периоду јануар - новембар, забележен је фискални суфицит у износу 
од 46,4 милијарди динара и примарни фискални суфицит у износу од 151,8 милијарди динара. 

„Према годишњем плану извршења буџета опште државе, за овај период планиран је фискални 
суфицит у износу од 6,4 милијарди динара, што значи да је остварени резултат бољи за 40 
милијарди динара”, саопштило је министарство. 

Мањак мајстора све је теже надокнадити 

Аутор: Марија Бракочевић 

Посла има за ауто-механичаре, куваре, браваре, металостругаре, возаче, али радне 
снаге нема довољно јер одлази у иностранству због боље плаћених послова и 
услова рада 
 
 
Радници из Северне Македоније, Албаније, Азербејџана, Таџикистана, Турске… То је све чешће 
свакодневица на градилиштима у Србији. Такви радници углавном раде на привремено-
повременим пословима или на црно и најчешће обављају најтеже физичке послове, јер нису 
довољно квалификовани. 

Они стручнији, који припадају армији домаће радне снаге, а међу њима су и бравари, 
металостругари, возачи, све више се исељавају из земље, јурећи за бољом зарадом. Како истиче 
Горан Родић, потпредседник Привредне коморе грађевинске индустрије Србије, проблем је у 
томе што је мањак стручног кадра све теже надокнадити. 

– Домаћа оперативна и грађевинска индустрија одавно су угушене, а радна снага се већ 
годинама одлива због боље плаћених послова и услова рада у иностранству. Највећи проблем је 
што нам недостају мајстори различитих профила, занатлије, квалификовани руковаоци 
машинама... – истиче Родић и додаје да је решење у дуалном образовању, подмлађивању 
занатског кадра, повећању плата и побољшању услова рада. 

Исти проблем тишти и развијене економске силе, које су због тога морале да отворе границе за 
рад странцима. Код нас не постоје званични прописи за масовнији увоз радне снаге, сем 
предложених измена и допуна Закона о запошљавању странаца, којим се поједностављује 
поступак приликом издавања радних дозвола странцима по основу запошљавања. 

Осим тренутног недостатка радне снаге, одлазак стручних кадрова, које нема ко да замени, у 
будућности ће створити још веће проблеме. Због тога, оцењује Родић, у Србији ускоро неће 
имати ко ни да одржава инфраструктуру: путеве, железницу, термоелектране… 

http://www.politika.rs/scc/autor/918/Marija-Brakocevic
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– Стручњаци нам одлазе, а не школује се ни довољно мајстора, попут зидара или тесара. Зато 
ћемо морати да ангажујемо стране компаније које ће тражити и неколико пута вишу цену за 
одржавање домаће инфраструктуре – упозорава Родић. 

У Националној служби за запошљавање истичу да највеће учешће у запошљавању са 
евиденције бироа рада имају следећи образовни профили: инжењери електротехнике, 
електронике и информационо-комуникационих технологија, стручњаци за банкарство и 
финансије, дипломирани правници, лекари са специјализацијом, професори енглеског и 
немачког језика, професори физике и математике, али и продавци, аутомеханичари, кувари, 
бравари, кројачи, конфекционари, келнери, металостругари, возачи... 

Посла има и за економске техничаре, машинске техничаре, пољопривредне техничаре за 
производњу биља, медицинске сестре, прехрамбене и техничаре за биотехнологију. 

 

Пензије прате плате и инфлацију и порашће 5,4 одсто 

Од 1. јануара у Србији је почела примена обрачуна пензија по такозваној швајцарској формули, 

а модел подразумева да се примања најстаријих усклађују с растом инфлације и просечном 

зарадом. Модел је на захтев Светске банке у Србији угашен 2006. године. 

 

Члан Фискалног савета Никола Алтипармаков каже да је тај модел економски одржив, као и да 

има широку друштвену подршку. 

“ У следећим годинама и деценијама овај модел ће бити економски одржив за буџет. Ово јесте 

један јако добар модел који користи велики број земаља у региону. То је модел који смо ми 

имали”, казао је Алтипармаков . 

“Модел не може да буде рискантан. То је више урађено из политичких разлога. Модел је укинут 

и то је довело до великих друштвених превирања. Имали смо читаву деценију и буyетских и 

фискалних неравнотежа. Сада, са успешном фискалном консолидацијом коначном можемо да 

кажемо да улазимо у неке мирније системске воде, где са једне стране то неће бити проблем за 

буџет и економију, а са друге стране то ће бити једна формула за пензионере и будуће 

пензионере, на који начин ће се обрачунавати и исплаћивати њихове пензије”, навео је 

Алтипармаков. 

Последње повећање плата неће ући у ово повећање пензија од јануара 2020. године, него од 

2021. 
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Према његовим речима, како је закон прописао, то повећање ће износити 5,4 одсто.Додаје да 

последње повећање плата неће ући у ово повећање пензија од јануара 2020. године, него од 

2021.“Разлог за то је, практичне природе. Статистика објављује статистику просечних зарада 

два месеца након завршетка календарског месеца, тако да ће се ово повећање приказати тек 

негде у фебруару, марту наредне године”, казао је Алтипармаков. 

Веома је важно, како је напоменуо, да је овај модел добио широку друштвену подршку, од 

синдиката, удружења пензионера, укључујући и подршку владе, да је са стручне стране 

одржив.Читава Европа, казао је стари, има мање деце, и онда то захтева да с времена на време 

се раде овакве реформе. 

“ Оно што Макрон у Француској покушава је да уведе бодовни систем који Немачка и Србија 

имају. Покушава да уведе систем да нема различитих привилегија, што није ни економски 

ефикасно, ни поштено. Када ви имате неке привилеговане делове становништва, онај други део 

становништва мора да плаћа економску цену тога. Ми у Србији имамо систем да је регуларна 

старосна граница за пензионисање 65 година, а дата је могућност да се оде у пензију пет година 

раније. Јасна је рачуница, да ако одете раније у пензију, дуже ћете је примати. Ако имате два 

грађанина који су једнако уплаћивали, онда би једнако требало и да добију пензију”, оценио је 

Алтипармаков. 

То је, како је истакао, исто као кад одете у банку, ако узмете кредит на пет година плаћаћете 

већу рату, али ћете га брже отплатити, него да узмете кредит на десет година.     

Е. Д. 

 


