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У Србији лакше отворити него затворити
фирму
Д. И. КРАСИЋ
Фирма се може основати за свега 100 динара, а гаси се кроз стечај, ликвидацију или променом
статуса. Предузетник за своје обавезе одговара целом својом имовином
ЗА свега сто динара данас може да се оснује предузеће. Толико износи минимални оснивачки
капитал за друштво са ограниченом одговорношћу. Додуше, уз то је потребно платити још
6.740 динара за додатне трошкове на име такси при регистрацији у Агенцији за привредне
регистре. Пословање потом, у року од неколико дана, може да почне. Међутим, у већем
проблему су они који покушавају предузеће да затворе.
- Лакше је затворити предузеће, него предузетничку радњу - објашњавају послодавци. Предузетник за своје обавезе одговара целом својом имовином. Док код друштва са
ограниченом одговорношћу, где власници одговарају за обавезе само износом унетог капитала,
није велики проблем угасити фирму, поготово у случају када предузеће нема имовину.
Код оних који поседују имовину веће вредности, повериоцима је у интересу да наплате своје, па
се овакве фирме, углавном, гасе кроз стечај.
КАКО ЈЕ У СВЕТУ - У развијеним земљама постоји централни регистар пореских обвезника објашњавају саговорници “Новости”. - То су јавни порески рачуни где свако у било ком
тренутку може да види колико одређена особа дугује. То у Србији, нажалост, не постоји, јер би
се видело колико појединаца истовремено седи у десет и више управних одбора и бави се
разним пословима.
По закону, иначе, фирма може да се угаси на три начина: кроз стечај, ликвидацију или услед
статусне промене. Поступак ликвидације покреће само предузеће и то када има довољно
средстава да намири све своје обавезе. Одлука о ликвидацији мора да се региструје у АПР, уз
подношење четири документа. Подом повериоци у року од 30 дана од објаве огласа о
ликвидацији могу да пријаве своја потраживања. Тек кад протекне минимум 120 дана од објаве
ликвидације, предузеће може да се обрише из регистра, али тек након окончања целог
поступка, за шта је, опет, потребно да поднесе седам докумената. У пракси поступци
ликвидације трају веома дуго, пошто законодавац није ограничио рок трајања поступка.
Стечајни поступак пак може да покрене било који поверилац. И његово покретање мора да се
региструје у АПР, уз подношење четири документа. Тек када се стечај оконча, а ти поступци у
Србији у просеку трају дуже од годину дана, могуће је брисање фирме из регистра, уз
прописану документацију.
2

ЗА ОСНИВАЊЕ ДОО:
2.140 ДИНАРА такса за добијање регистарског/матичног броја од Републичког завода за
статистику преко АПР
4.500 ДИНАРА накнада за регистрацију оснивања привредног друштва
1.000 ДИНАРА накнада за регистрацију и објављивање оснивачког акта

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/mmf-nam-se-vraca-odmah-posle-izbora

ММФ нам се враћа одмах после избора
Државни секретар у Министарству финансија Горан Радосављевић каже да је у разговорима са
ММФ-ом договорено да њихова мисија одмах после избора дође у Србију. Он је казао да је
ММФ поздравио напоре Владе Србије да и пре избора донесе мере којима ће се учврстити
фискална стабилност државе.
- Наравно, они су напоменули да је након избора потребно урадити ребаланс буџета, што нас
свакако чека”, казао је Радосављевић. - Разговарали смо о техничким аспектима аранжмана са
ММФ-ом, о томе да је предвиђено да раст у Европи буде нешто нижи, а самим тим и у Србији,
као и о јавном дугу и дефициту.
На питање да ли су представници ММФ-а коментарисали најаве које се чују у изборној
кампањи да та институција више није потребна Србији, Радосављевић је казао да „разговори
нису ишли у смеру коментарисања избора и изборне реторике, јер је ММФ свестан да ће после
избора сести за сто и разговарати о ономе што је већ било договорено„.
- При том ће бити узети у обзир сви нови аспекти, као што је нови талас светске кризе закључио је државни секретар Министарства финансија.
Иначе, стални представник ММФ-а за Србију Богдан Лисоволик каже да ће нова влада морати
да уради ребаланс буџета како би омогућио постизање циљаног дефицита у 2012. Нова влада
мора да ограничи додатно задуживања државе, затим да донесе кредибилан програм
фискалног прилагођавања којим би се јавни дуг вратио у одрживе оквире, а велика структурна
реформа потребна је због покретања економског раста, рекао је Лисоволик у најновијем броју
Магазина „Бизнис”. „Економски показатељи у прва два месеца ове године гори су него што је
било ко то могао да предвиди пре само неколико недеља. Неке од тих слабости биле су само
привремене, због неповољних временских услова у фебруару. Сходно томе, буџетски приходи
су били мањи него што се очекивало”, навео је Лисоволик.
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- Да би се тај проблем решио неопходна је веома чврста контрола јавне потрошње, већи напори
приликом прикупљања пореза, али и непореских прихода, као што су на пример дивиденде
јавних предузећа. Неопходно је држати буџет под контролом како би се одржало поверење
инвеститора - указао је стални представник ММФ-а у Србији.
Кометаришући поједине предлоге о фискалној политици у предизборној кампањи, Лисоволик
је рекао да су током предизборне кампање могли да се чују разни популистички предлози или
обећања која су у супротности са мудро и добро скројеном фискалном и економском
политиком. Један од предлога је да се плаћање ПДВ-а за мала и средња предузећа одложи тек
након наплате робе и услуга, подсетио је он и оценио да би та иницијатива отворила значајан
јаз у буџету који би морао да се покрије на неки начин, највероватније кроз веома непопуларне
мере штедње. Када је реч о одлуци о значајном повећању минималне зараде која је ступила на
снагу у априлу, Лисоволик је оценио да та мера на кратак рок изгледа политички корисно, док
она заправо нарушава конкурентност и спречава отварање нових радних места.
- Трошкови ове мере, у смислу изгубљених радних места, били би очигледни тек у наредних
неколико месеци и година. Притом, мера долази у тренутку када је незапосленост међу
младима веома висока, а то је категорија која ће бити највише погођена повећањем минималне
зараде”, упозорио је Лисоволик.
Е. Д.
Недовољна штедња
Одговарајући на питање да ли су мере које је влада донела крајем марта довољне у циљу
штедње у буџету, Лисоволик је рекао да су оне корак у добром правцу, али и не и довољне, с
обзиром на величину буџетског дефицита.
- Делимо мишљење Фискалног савета да примена неких од тих мера носи ризике. Зато
мислимо да штедња неће бити реализована у пуном обиму”, објаснио је Лисоволик.
http://www.dnevnik.rs/drustvo/menadzment-se-obracunao-sa-sindikalnim-vodjom

Менаџмент се обрачунао са синдикалним
вођом?
Председник Покрајинског одбора Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности
Војводине Жика Живадиновић добио је отказ у зрењанинском јавном предузећу “Пијаце и
паркинзи”.
Живадиновић је саопштио да је отказ који је потписао директор тог предузећа Боривоје
Дорословачки само кулминација трогодишњих притисака којима је био изложен од
руководства због његовог синдикалног деловања.
– У протеклом периоду указивао сам на низ неправилности у раду менаџмента, због чега сам
више пута смењиван и распоређиван на нижа радна места да би на крају директор “Пијаца и
паркинга”, после низа претњи отказом, и испунио те претње. Ово свакако представља преседан
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у Зрењанину и Војводини јер сам ја први председник Синдиката Војводине који је, због свог
синдикалног деловања, добио отказ у једном јавном предузећу у Покрајини – тврди
Живадиновић, иначе и председник Удружења “Стоп мобинг Србија” које се бави случајевима
злостављања на раду у предузећима широм земље.
Како је рекао, последице због незаконитог отказа сносиће фирма, као и сви запослени у овом
јавном предузећу, јер ће доказати да је то заправо одмазда директора према њему, због тога
што је јавно указивао на бројне нерегуларности у досадашњем раду менаџмента.
– Борбу против незаконитог понашања директора ћу наставити, користећи сва законска
средства која ми стоје на располагању. Сматрам да ћу све наводе које сам износио као
председник синдиката на суду и доказати. Исто тако, о свему овоме биће обавештене и
међународне синдикалне организације, као и оне чија је активност усмерена на заштиту
људских права – поручио је Живадиновић који је, за мобинг и шиканирање, оптуживао не само
садашњег него и претходног директора Ђорђа Радуа.
Међутим, Дорословачки је једном приликом поручио да је за дискриминацију, пре свега,
потребна намера, а да ње од директора сигурно није било, док је Раду недавно редакцији
“Дневника” доставио пресуде Републичке агенције за мирно решавање радних спорова,
Прекршајног суда у Зрењанину и Вишег прекршајног суда у Новом Саду, из којих произлази да
није доказано да је прекршио Закон о раду, односно да је дискриминисао Живадиновића због
његовог синдикалног деловања. Живадиновићу је, занимљива је чињеница, отказ уручен
недуго пошто су обнародоване ове ослобађајуће пресуде.
Ж. Балабан
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/uredbom-protiv-radnika

Уредбом против радника
Радницима у Србији је суђено да остану кратких рукава па чак и онда када имају извршну
судску одлуку да им њихово предузеће има исплатити заостала дуговања из радног односа. Оно
што Влади Србије није пошло за руком у првој години мандата – успело је сада.
Наиме, кабинет Мирка Цветковића је пред крај прошлог месеца усвојио Уредбу о
евидентирању доспелих неизмирених обавеза друштвених предузећа по извршним пресудама
за потраживања из радних односа. Та уредба је онда ступила на снагу 5. априла, чиме је,
заправо, некадашња „препорука” Министарства економије, а прослеђена нашим судовима
преко Министарства правде, сада добила – обавезујући карактер. И управо тај обавезујући
карактер усвојеног владиног акта, по оцени правних стручњака, практично значи да се на
неодређено време обуставља извршење судског решења према којем радник има право на
исплату заосталих потраживања.
А треба се само присетити колико је буке и протеста правне струке изазвала поменута
“препорука” (тако је то названо) ондашњег државног секретар Министарства економије
Небојша Ћирић, који је априла 2009. преко државног секретара Министарства правде
Слободана Хомена послао српским судовима поруку да у тој години замрзну решавање и
извршавање судских одлука о правима радника из радног односа. Међутим, Колегијум
Врховног суда обавестио је јавност о тој намери и због буре незадовољства радника и стручне
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јавности од тога се одустало. Ипак, Ћирић је и даље тврдио да би то могло спасти многа
предузећа од локота, јер, како је објаснио, када дође до судског извршења у корист радника –
страда фирма.
С друге стране, он ни једног тренутка није дао одговор на питање како је до такве ситуације
уопште дошло и како је могуће да се радницима месецима не исплаћују плате и остала права из
радног односа. Уосталом, чак је ондашњи Републички одбор за решавање о сукобу интереса
препоручио Влади да се државни секретари Ћирић и Хомен разреше са функције због утицаја
на судску власт и повреде Закона о спречавању сукоба интереса. Дакако, Влада их није
разрешила а на цео случај “препоруке” пала је прашине. И не само то, већ је Ћирић у
међувремену постао министар економије.
Ако су онда саме судије дигле глас против мешања извршне у судску власт, овога пута – осим
Друштва судија Србије и Синдиката правосуђа – нико није реаговао на нову Уредбу Владе, која
је у основи истоветна спорној препоруци од пре три године. Синдикат правосуђа у писму
упућеном Нати Месаревић, председници Врховног касационог суда, изражава чуђење што се
председницима судова доставља Уредба о евидентирању доспелих неизмирених обавеза
друштвених предузећа по извршним пресудама за потраживања из радног односа са захтевом
да судије у року од седам дана доставе мишљење и коментар на њен текст. Као да о томе судије
нису требале бити питане пре него што је акт донет, објављен у “Службеном гласнику Србије” и
ступио на снагу.
Синдикалци истовремено подсећају и на одлуку Грађанског одељења Врховног касационог
суда, чији је управо Ната Месаревић председник, од 24. фебруара прошле године, према којој
се извршни поступци за наплату новчаних потраживања из радног односа утврђени извршним
исправама против дужника - субјекта приватизације у реструктуирању, неће прекидати већ ће
се наставити и окончати. У том контексту синдикалци тврде да је управо председница Врховног
касационог суда имала обавезу да са највише судске инстанце у Србији упозори Владу Србије
да је усвојена уредба незаконита и противуставна, као и да извршна власт не сме да зауставља
судске одлуке и да се ставља изнад њих.
А шта доноси нова Уредба Влада Србије? Она од радника који су добили судско решење у
прошлој години, па и судско извршење, тражи да се у року од четири месеца пријаве Агенцији
за приватизацију која онда има обавезу да направи евиденцију о свима којима друштвена
предузећа дугују новац на име радног односа. Рок за пријаву потраживања Агенцији за
приватизацију је 1. август ове године, а 1. октобра Министарство економије и регионалног
развоја треба да информише Владу о обавезама и истовремено предложи одговарајући пропис
за измирење тих обавеза. И ништа више нема у том акту који на директан начин зауставља
судску одлуку!
Тако се у Уредби не даје одговор на питање на колики се рок, заправо, одлаже извршење
судских одлука, а према свему је то најмање до краја ове године, мада нема доказа да се неће
пролонгирати и на наредну. Уосталом, зашто се уопште најављује нови поступак за решавање
проблема наплате права из радних односа када већ постоји извршна судска пресуда? И ко је,
уопште, тај ко може и сме да поништи оно што је утврдио суд и сада сам одлучи колико радник
има добити на име надокнаде? А посебан проблем представља и то што нема одговора на
питање шта ће бити са извршним судским одлукама радника који због незнања у утврђеном
року не поднесу пријаву Агенцији за приватизацију, односно значи ли то да само зато што нису
евидентирани њихова извршна судска решења не важе?
Дакле, много непознаница у акту који је, по оцени правних стручњака, споран сам по себи, јер
залази у материју у коју не би смео. Но, ако због (пред)изборне гунгуле и прође код нас
незапажено и прећутно, “охладиће” нас из Европе. Јер, Међународни суд правде је већ затрпан
захтевима наших радника за правдом коју у Србији нису добили. Надзор над извршавањем
пресуда против нас спроводи Комитет министара Савета Европе све док не констатује да су
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извршени сви налози. Зато сада произведена неизвесност у вези са извршењем судских пресуда
– а то ова уредба доноси – може да утиче да Комитет министара Савета Европе донесе оштрије
формулисану резолуцију којом ће позвати Србију да предузме неопходне кораке како би
испоштовала оно што јој је наложено. И то уз јасно упозорење да се без тога не може пледирати
на чланство у европској породици.
Љубинка Малешевић

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=04&dd=23&nav_category=12&nav_id=602902

Лекари настављају штрајк
Извор: Б92
Београд -- Штрајк лекара и фармацеута данас улази у другу недељу. Запослени у 60
здравствених установа широм земље штрајковаће поштујући минимум процеса рада.
Председник Синдиката лекара и фармацеута Драган Цветић рекао је за Радио Б92 да
штрајкачи захтевају укидање или одлагање примене Уредбе чијом применом ће од 1. јула плате
свих запослених у здравству бити смањене за 10 одсто.
То је захтев који је у протесту ујединио сва четири синдиката здравствених радника који су се
одлучили на заједнички штрајк.
Цветић је рекао да очекује да се штрајк прошири и да би од среде штрајку могао да се
придружи и Самостални синдикат.
"Са пацијентима немамо проблема, због тога што су збринути сви који ма је била потребна
помоћ. Притисци долазе са друге стране, поједини директори здравствених центара врше
притисак на лекаре и и прете им смањењем плата. У Смедереву је полиција звала председницу
синдиката у Дому здравља и тражила јој списак лекара који су у штрајку што нема право",
рекао је Цветић.
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=04&dd=23&nav_category=12&nav_id=602898

Протест васпитача предшколаца
Извор: Танјуг
Београд -- Чланови Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања Србије,
организоваће данас протест испред Владе Србије.
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Они протестују што влада скоро 10 година не доноси уредбу о нивоу плата запослених у
вртићима.
Протест почиње у 11 сати, а како је Тањугу рекла председница синдиката Љиљана Киковић,
скоро деценију траже доношење уредбе која ће регулисати ниво плата свих профила
запослених у овој делатности.
Вртићи ће данас радити нормално, рекла је она и навела да Синдикат захтева да представнике
запослених заједно данас приме председник Владе Мирко Цветковић и министар просвете и
науке Жарко Обрадовић.
Министарство просвете и науке, као предлагач уредбе, добило је сагласност Министарства рада
и социјалне политике и сада је тај текст у Министарству финансија, пошто је потребна и
њихова сагласност да би уредба била предмет усвајања на влади.
Како је навела Киковићева, за спровођење уредбе нису потребна додатна средства из буџета.
Плате запослених у вртићима обезбеђују се из средстава локалне самоуправе, па је на терену
присутан велики распон у њиховим зарадама.
Уредба би помогла да запослени за исти посао буду једнако плаћени у свим општинама, а не да
њихова плата зависи од стања у локалном буџету.
Чланови синдиката су у неколико наврата претходних година организовали протест, углавном
испред Министарства просвете и науке, али није било договора.
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