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Ко запосли повратнике, плаћа мањи порез 
Аутор: З. Делић 
 
У намери да подстакне повратка младих из иностранства, као и да омогући дијаспори да се 

врати кући и овде ради и зарађује, Влада Србије прошле седмице донела је Мере за развој 

иновативне привреде, чије одредбе домаћи предузетници могу већ да користе. 

Смисао документа огледа се у нижим порезима, чак 70 одсто, на зараде током пет година ако 
предузетници на платном списку запослених у радни однос приме и наше људе – повратнике 
из иностранства и странце. 
Ту олакшицу предузетник ће имати ако запосли нашег човека из дијаспоре, који је у 
иностранству био минимум две године и да ако га предузетник плаћа три пута више од 
просечне плате у Србији, односно ако му плата буде 217.656 динара. 
Ниже порезе и доприносе на зараде – 70 одсто – имаће и послодавац ако запосли млађе од 40 
година који су отишли на школовање у иностранство, тамо провели минимум годину, а овде 
када се запосле имају  лични доходак од 145.104 динара. 
У случају запошљавања странаца, њихова зарада такође треба да буде већа од 217.656 динара да 
би привредник могао користити пореске олакшице. 
За додатну подршку тој мери, с удружењима наших људи из Лондона и Сан Франциска  
основана је организација „Тачка повратка” која ће се бавити тиме како контактирати с младим 
људима из Србије који су у иностранству. 
Идеја је Министарства привреде да се и преко сајта „Инфостуд” омогући оглашавање послова 
за њих да би се привукао висококвалификовани кадар или онај који је најпотребнији у 
областима где наша држава има дефицит у радној снази. 
На тој погодности у Миностарству привреде радило се у протекле три године, уважавајући 
мишљења и сугестије стручњака из различитих области и професионалаца да би се установило 
које мере додатно могу бити предузете, а које ће привредницима омогућити да брже развијају 
своје пословање, запошљавају људе, да се омогући повратак наших људи из иностранства, 
подигне конкурентност привреде и повежу привреда и универзитети. 
Закон и пројекат за раст домаће економије 

Паралелно с Владом Србије, односно Министарством привреде, и посланици у Скупштини 
Србије радили су на томе како да врате стручњаке из иностранства, па је крајем фебруара 
усвојен Закон о потврђивању споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и 
подстицања раста предузетништва у Републици Србији) између Републике Србије и 
Међународне банке за обнову и развој (Светске банке). 
Међународна банка за обнову и развој (Светска банка) и Република Србија уговориле су зајам 
од 43 милиона евра за финансирање Пројекта акцелерације иновација и подстицања раста 
предузетништва. 
Циљ САИГЕ пројекта је да побољша релевантност и изврсност научних истраживања, затим да 
унапреди иновативно предузетништво и приступ изворима финансирања за раст компанија, 
тако да доприносе расту и конкурентности српске економије. 
Зато ће у наредном периоду Привредна комора Србије основати тело  које ће бити на 
располагању привредницима да би се упознали с Мерама иновативне привреде Владе Србије и 
почели да их примењују у својим компанијама.. 
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Зиђин оживљава рудник Церово, прве количине бакра у мају 
Извор:Танјуг 

 

БОР: Компанија Зиђин Бор Копер почела је раскривање рудника бакра Ново Церово, трећег у 

саставу овог рударског комплекса, чији се капацитет процењује на два и по милиона тона руде 

годишње, а век експлоатације на седам година. 

Помоћник генералног директора Зиђин Бор Копера, Ху Шаохуа, најављује да се прве количине 
бакра из овог рудника очекују почетком јуна и подсећа да компанија од октобра 2019. 
континуирано обнавља и унапређује рударску производњу. 
У складу са законодавством Србије, после добијања свих потребних дозвола и лиценци за рад, 
израђени су приступни путеви до рудника, набављена је бројна механизација и запослено око 
200 нових младих људи, саопштавају из Зиђин Бор Копера. 
Руководилац Церова, Драган Илић, објашњава да је компанија уложила много пара у овај 
рудник и прецизира да је за потребе Новог Церова купљено 15 камиона, три багера, две 
бушалице, булдозер, ваљак, утоваривач и цистерна за гориво. 
Ново Церово састоји се од површинског копа и дела који ће се бавити само дробљењем, 
млевењем и отпремањем руде преко хидротранспорта до кривељске флотације. Због тога је у 
току и ревитализација дробилица, млинских секција и хидротранспорта, као и контрола 
агрегата. 
Уместо старе примарне дробилице, купљена је нова чељусна дробилица, а наручена је и 
терцијарна дробилица ради боље прераде и ситније руде у млинским секцијама, истиче Ху 
Шаохуа. 
Прву количину оксидне руде Зијин Бор Копер планира да пропусти кроз постројење средином 
маја и тада спроведе експеримент флотирања, који би требало да покаже колико ће бити 
искоришћење метала при преради такве руде. 
Оживљавање производње у Церову, наглашава Ху Шаохуа, велика је прекретница у повећању 
производње бакра и значајан напредак компаније у првом кварталу 2020. 
 

 

 
 

 

Предлог закона за „све Симиће“ 
Пише: Љиљана Буквић 

 
У претходне две године бившег председника синдиката фабрике камених агрегата Равнаја у 
Малом Зворнику Миленка Симића инспекција рада је пет пута враћала на посао и сваки пут је 
поново добијао отказ. 
Фирми у власништву бизнисмена Бранка Миљковића одлуке државе нису значиле ништа. 
Сваки пут су се оглушили о њих. И не само то. Да покаже моћ, послодавац је прибегао другим 
средствима – понижавању, малтретирању и дискриминацији којој је изложио Миленкову 
супругу Данку. Док није истерана из фабрике, по казни је радила у каменолому. Држава није 
нашла начин да заштити ову породицу. 
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Иницијатива Самосталног синдиката и Независности са последње седнице СЕС-а да се Законом 
о раду синдикални повериоци боље заштите од отпуштања за Миленка и Данку стиже касно. За 
неке друге можда буде на време. Али тешко. 
Синдикати ће у предизборној кампањи можда успети да „ућаре“ неко „предизборно обећање“ 
политичара. Све и да буде нешто од тога, шта у оваквом вредносном систему Србије значи 
промена неке одредбе неког закона? Ништа. И тамо где су нам добри закони, а није да немамо 
и такве, треба неко и да их поштује. То је већ теже. 
Колико је тешко питајте Миљковића и његовог директора из Равнаје. Или оне директоре из 
комуналних предузећа или Застава оружја и гомиле других који су отпуштали синдикалце како 
им се ћефне. Питајте и власнике ових великих страних компанија, попут Јуре, које уопште не 
дозвољавају синдикално организовање.  
А морали би по Закону да дозволе. Питање је то, пре свега, за оне који воде ову државу. Али 
како то питати и какав одговор очекивати од оних који плагирају докторате, намештају (и то 
какве) послове родбини, а запосленима у пропалим државним фирмама исплаћују зараде 
8.000 до 15.000 динара, далеко мање од законског минималца. 
 

 

Народна странка: Србија дала швајцарској фабрици чоколаде 
субвенције од 120.000 евра по запосленом 
Пише: Бета 
 
Председник Одбора Народне странке за привреду и предузетништво Владимир Ковачевић 
упозорио је данас да је швајцарска фабрика чоколоде „Бери Калбо“, која је недавно отворила 
погон у Новом Саду, добила од државе Србије субвенције у износу од 120.000 евра по радном 
месту. 
Ковачевић је у писаној изјави навео да је бивша власт преко агенције СИЕПА на конкурсима 
додељивала између 2.500 евра и 10.000 евра по новом радном месту, а да се власт СНС-а 
„погађа за доделу новца у поверљивим личним разговорима“. 
„Још се нисмо опоравили од ретроактивне субвенције за претходне три године за Раух сокове у 
Коцељеви од 2,2 милиона евра, односно 70.000 евра по запосленом, а власт је странцима дала 
још веће подстицаје којима је по џепу још јаче ударила српске пореске обвезнике“, навео је 
Ковачевић а пренела Народна странка. 
Упитао је колико би домаћих фабрика могло бити унапређено да су средства дата швајцарској 
компанији, додељена њима. 
„Уместо да Швајцарци помажу нас, ми помажемо њих јер 3,2 милијарде евра, колико износи 
годишњи приход компаније Бери Калбо, изгледа није довољно да се изнесе сопственим 
средствима изградња фабрике у Србији“, додао је Ковачевић. 
 
 

Поруке и поуке 27. Копаоник бизнис форума 
Пише: Милош Обрадовић 
 
Ствари у српској економији се мењају, споро додуше, али се мењају. Коначно смо дошли до 
тренутка у коме се размишља и говори о високим стопама привредног раста, што се наметнуло 
као главна тема овогодишњег 27. по реду Копаоник бизнис форума. 
Томе је свакако допринела студија, односно Агенда новог привредног раста Србије коју је 
крајем прошле године објавила Светска банка према којој је показано шта је потребно да се 
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уради да би се достигао раст БДП-а од седам одсто годишње што би омогућило дуплирање 
БДП-а за 10 година.  
Некако је у први план стављена та висока бројка, а тек у други онај део где се говори шта треба 
урадити да се до тога дође. А треба урадити много и треба урадити ствари које нису рађене 
деценијама.  
То се пре свега односи на креирање јаких, квалитетних и независних институција и владавина 
права. Фискални савет је урадио емпиријску анализу која је представљена на Форуму према 
којој је управо то једини начин да се барем ублажи емиграција и негативни демографски 
токови. 
Чини се да је управо то била друга најважнија тема форума. Људи. Није било ниједног панела, 
од оних на којима су говорили политичари, преко академских, до привредних да није 
споменута или је била главна тема – недостатак радне снаге.  
Није важно да ли су то високообразовани стручњаци и експерти у својим областима или 
мајстори свих заната, фирме имају проблем како да нађу радника. Ово није ситуација која 
погађа само Србију, нити само Балкан. И на западу је уочен тзв. талент парадокс, односно 
ситуација да има више потражње за радницима него што се запошљава људи. Одговор је у томе 
што један део популације просто није квалификован за послове који се нуде.  
У дискусијама се појавила бројка од чак две трећине незапослених који се неће ни запослити. 
Они не траже посао и толико дуго су незапослени да га никада неће ни наћи. 
Зато је једно од решења напор да се повећа учешће у активном становништву и ту је главна 
разлика између Србије и других развијенијих земаља са ниском незапосленошћу, а то је да је у 
Србији стопа активног становништва свега 55 одсто. 
Номинално главна тема форума била је 4. индустријска револуција, односно дигитализација 
као тема која прожима све остале. Четврта индустријска револуција је истовремено начин да се 
дође до скоковитог раста, што уосталом показује ИТ сектор са годишњим растом извоза од 30 
одсто и 1,5 милијарди евра извоза у 2019.  
Нова технолошка револуција би могла бити и одговор на недостатак радне снаге, посебно у 
неким секторима као што је рецимо банкарство где вештачка интелигенција и биг дата мењају 
раднике. Ускоро ће, а већ су почели, кеш кредите одобравати роботи и то преко интернета, без 
одласка у филијалу. Зато банкама неће требати класични банкарски службеници, али ће им 
зато бити потребни ИТ стручњаци способни да обраде огромне количине података које свако 
од нас оставља на интернету на основу чега ће машине одредити да ли можемо или не да 
добијемо кредит. 
Премијерка Ана Брнабић је најавила нову фазу трансформације привреде, али трансформација 
привреде се дешава и без политичара и то на индивидуалном нивоу. На Форуму је већ 
годинама видљива смена генерација, бар када се ради о компанијама. Све мање је власника 
предузећа, а то се посебно види по, некада из милоште названом „тајкунском панелу“.  
Међутим, јако је мало и њихових наследника. Рецимо могла се чути информација да у свету 73 
одсто породичних компанија не доживи транзицију на другу генерацију, а 93 одсто не доживи 
транзицију на трећу генерацију. У Србији је та статистика још гора. Поред тога најкрупнији 
регионални играчи који су најављени, попут власника Атлантик групе Емила Тедеског и 
власника винарије Тиквеш Светозара Јаневског нису дошли.  
Зато је било много више него раније представника иностраних и домаћих корпорација са 
корпоративном културом и корпоративним ограничењима које она са собом носи. Они су 
углавном дошли да представе своју компанију и бизнис којим се баве, избегавајући да дају своје 
оцене или не дај боже критику на рачун услова пословања. С друге стране, како је рекао један 
од ретких власника једне од већих приватних компанија у Србији који је учествовао на 
панелима, који би био мотив јавног иступања у друштву које има тако лоше мишљење о 
предузетницима. 
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Још једна замерка која би се могла дати је то је што су се панелисти углавном слагали и јако 
мало је било супротстављених мишљења око неке теме. Опет како је један угледни банкар 
оценио разлог томе би могао бити и што као друштво не гајимо културу полемике и дијалога. 
Посебан утисак остављали су представници државе, који су као по команди неизбежно 
захваљивали за све успехе владе и својих ресора садашњем председнику, а некадашњем 
премијеру, а пре тога првом потпредседнику владе у зависности већ са којим периодом у 
прошлости су поредили своје успехе. 
Наравно за малу отворену земљу каква је Србија од пресудне важности је окружење, а ту је 
главна тема пандемија корона вируса. Ово за сада директно и тешко погађа хотелијерску 
индустрију, али на глобалном нивоу прекида ланце снабдевања, од којих многи крећу из Кине. 
Могло се чути да су неки од учесника отказали учешће због вируса, али они који су дошли нису 
много марили ако се само погледају гужве у копаоничким клубовима у ситним сатима. 
 
 

Синдикалци: Вучић је знао шта се дешава у Крушику 
Пише: З. Радовановић 
 
Не можемо да верујемо да председник Александар Вучић није знао шта се дешава у Крушику. 
Можда није знао детаље о катастрофалном пословању фабрике, али је много тога морао да зна. 
У августу прошле године, репрезентативни синдикати наше фабрике заједнички су се обратили 
кабинетима председника Вучића, премијерке Ане Брнабић и фабричком Надзорном одбору са 
упозорењем да је ситуација у предузећу све тежа, да губици и дугови расту, да пословање 
предузећа оптерећује армија партијски запослених радника, да је посла све мање и да држава, 
као већински власник, мора нешто да предузме. 
Нико од надлежних, па ни председник Вучић до данас није реаговао, рекли су нашем листу 
поједини представници запослених у Крушику. Додају да нису реаговали ни на писање и 
извештавање медија који су, такође, месецима уназад упозоравали на производно-послову 
агонију фабрике и истичу да ситуација у ваљевској фабрици данас можда не би била „тако 
драматична“да су надлежни реаговали на прошлогодишња упозорења синдиката. Председник 
Вучић је радницима Крушика, напомињу, данас углавном рекао оно што је синдикалним 
представницима те фабрике, крајем минуле седмице, најављено и обећано у Министарству 
одбране, а то је да ће држава да улаже у развој ракетног програма. Поновио је, тврде, и да ће 
радницима Крушика зараде убудуће да се исплаћују редовно. 
Обавештени су да је председник Србије у управној згради и конференцијској сали фабрике „био 
бесан“, да је, након што су му предочени резултати пословања, казао да му „дође да искочи из 
коже“, те да је најавио реформе у војној индустрији, пре свега у Крушику и Застава оружју. 
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Скраћен списак незапослених за 300.000 људи: Према подацима 

Националне службе за запошљавање, за 10 година значајно порасла 

запосленост  
Аутор:Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА 

 

Пресудни били долазак инвеститора смањење намета и подстицај за послодавце, каже Гак 
СПИСАК незапослених у Србији према евиденцији Националне службе за запошљавање у 
последњих 10 година смањен је за готово 300.000 имена. Број људи без радне књижице 2010. 
године био је 767.418. У наредних пет година било их је мање за 7.500, да би драстично 
скраћивање листе уследило лане, када је забележено 569.778 незапослених. У фебруару ове 
године још их је мање и сада је на њој 514.119 имена. 
Један од најсветлијих примера је општина Инђија у којој је стопа незапослености нижа од 
европског просека и износи 3,4 одсто. Када се у наредне две године отвори још 1.200 нових 
радних места нико неће бити без посла. 
- Много фактора утицало је на овакву ситуацију - каже Владимир Гак, председник општине 
Инђија. - Нова индустријска зона најопремљенија је и најмодернија површина такве намене не 
само у Србији, него у целој Југоисточној Европи. У наредне две године доћи ће још 10 нових 
инвеститора, што подразумева и нова запошљавања. 
Гак наглашава да не само да ниједно привредно друштво у овој општини у последњих 10 
година није угашено, већ су она и ширила производне капацитете. То потврђује, рецимо, 
предузеће "Аутомотив" које је почело са неколико стотина радника, а данас броји око 2.500 
запослених. 
- Нисмо водили популистичку политику и за четири године број незапослених мањи је за више 
од 1.000 људи - наглашава наш саговорник. - Према последњим подацима НСЗ у Инђији је 
1.349 особа без посла, али и то ће се ускоро променити. Највеће инвестиције дошле су код нас, а 
ни прича о доласку "Фолсквагена" није завршена. Док се одлука званично не донесе ми смо још 
увек у игри. 
Како наглашава Зоран Мартиновић, директор Националне службе за запошљавање, први пут 
се десило да су стопа незапослености и стопа запослености у последњим годинама у четвртом 
кварталу остале готово идентичне у односу на трећи. Четврти реално бележи повећање стопе 
незапослености због смањења радне активности у делатности пољопривреде и грађевинарства 
и обима сезонских послова. 
- Смањењу незапослености највише су допринели повећање привредне активности, долазак 
нових инвеститора у Србију и отварање нових радних места, затим смањење намета за 
послодавца, подстицаји као и успешно спровођење мера активне политике запошљавања - 
истиче наш саговорник. - На основу пријављених потреба, које су нам послодавци доставили, 
утврђено је да је највеће интересовање постојало у свим нивоима образовања од нижег до 
високог. 
С друге стране, професор Економског факултета у Београду Љубодраг Савић сматра да треба 
узети у обзир три параметра када се говори о паду незапослености: промењена методологија 
израчунавања броја запослених и незапослених, одлазак људи из земље и пад природног 
прираштаја. 
- То су квантитативни показатељи, мада је било и реалног смањења, али у мањој мери - каже 
проф. Савић. - Данас се сматра да је запослен сваки човек који је у последњих седам дана пре 
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спровођења Анкете о радној снази радио бар један сат, што се радикално разликује од 
методологије која је раније важила и сабирала запослене и незапослене. Не можемо 
занемарити ни да сваке године Србију напусти око 30.000 младих људи и да тренутно има 
испод седам милиона становника. 
Наш саговорник наглашава да се седамдесетих година у први разред уписивало по 120.000 
ђака, а данас их је упола мање.  
И ЗАНАТЛИЈЕ НА ЦЕНИ 
ДО посла данас најлакше долазе дипломирани инжењери информационих технологија, 
електротехнике и рачунарства, електронике, машинства и грађевине са одговарајућим 
лиценцама. Ту су и професори математике, физике, страних језика, анестезиолози, 
кардиолози, педијатри, офталмолози, гинеколози, фармацеути, биохемичари, стручњаци за 
финансије - рачуновође. 
- Када су у питању профили нижег нивоа образовања, брже до радне књижице стижу занатлије 
- бравари, кувари, армирачи, зидари, тесари, али и машински, медицински и фармацеутски 
техничари, медицинске сестре и возачи - наглашава Мартиновић. 
ПРОФЕСОР Савић објашњава да је важан и квалитет запослености. То значи да је већина 
раније радила за стално, а данас добар део има уговоре на одређено - од данас до сутра. 
- Чак и они који имају стално запослење раде по потреби. Нема више чврстих уговора, већ када 
има посла радници раде и дуже од осам сати, викендом и празником, а када нема они су код 
куће. Фонд радних часова се распоређује на дужи период, а не на дневном нивоу - напомиње 
професор. 
 

 

 
 

"СРБИЈА ОСЛОБОЂЕНА ВЕЛИКОГ ФИНАНСИЈСКОГ РИЗИКА" Вучић: 
"Комерцијална продата у идеално време и на најбољи начин" 
Извор:Танјуг 
  
Комерцијална банка је продата у иделано време и на најбољи могући начин, изјавио је 
председник Србије Александар Вучић и истакао да је држава успешно решила још једно велико 
педузеће и ослободила се још једног великог финансијског ризика. 
Вучић је синоћ, на питање телевизије Коперникус зашто је Комерцијална продата када је имала 
око 11 одсто тржишног удела, рекао да је Комерцијална банка имала проблеме у претходном 
периоду, мада не таквих да је била неликвидна, као и да су њени биланси били све лошији. 
"У правом тренутку је држава донела одлуку о продаји и у договору са ММФ-ом и Светском 
банком, који су то подржали", нагласио је Вучић. 
Комерцијална банка и после продаје ради и радиће и даље, рекао је Вучић и нагласио да нема 
никакве везе што она више није под државном контролом, јер свака банка жели да ради што 
боље и тако остварује већи профит. 
"Тај са стране ће да пласира развојне кредите ако има рачуницу, а домаћи ће да пласира те 
развојне кредите ако има да узме кеш у свој џеп. Свака банка на свету ће да пласира што је 
могуће више кредита да би имала што већу зараду. Ссто би онда наша државна банка 
пласирала више него нека друга банка, када и та друга банка жели да заради још више него 
државна банка", запитао је председник Вучић. 
Додаје да би државна банка само пласирала у ризичне пласмане за разлику од других банака и 
да би то грађани Србије на крају морал и да плате. Држава је, наводи, морала да плати за 
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Агробанку и Привредну банку Београд око 800 милиона евра, а што су платили грађани 
Србије. 
Напоменуо је да најмоћнији инвеститори имају власништво у НЛБ банци, која је купила 
Комерцијалну банку, као и да држава Словенија има у НЛБ-у удео од само 25 одсто. Вучић 
подсећа да је наша држава имала негативна искуства и са другим државним банкама, као што 
је Универзална банка и другим које су уништене. 
Такође, напомнуо је да Србија и даље има српске банке, Поштанску штедионицу која није мала 
банка, као и Српску банку. Вучић каже да држава није била сама у Комерцијалној банци, пошто 
је удео имао и ЕБРД. 
"Ту су били први проблеми, и ту је почео сукоб са ЕБРД. Ту су прављени, пре свега, партијски 
аранжмани", рекао је Вучић и додао да је било предвиђено да се бившем председнику ИО 
Комерцијалне банке Ивицу Смолићу исплати отпремнина од чак 700.000 евра, што су платили 
грађани Србије.  
 

 


