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Запошљавање: Лепота није за конкурс
Б. СТЈЕЉА
У огласима за посао послодавци траже одређено годиште, пол, па чак и изглед,
казну нико не плаћа. Фаворизују се млађи кандидати, а на бироу је чак 356.416
старијих од 35 година
Тренутно је на бироу за запошљавање 356.416 грађана који су старији од 35 година, али судећи
по огласима за посао већина се неће усрећити платом у скорије време. Иако је законом
забрањено, од кандидата се у актуелним конкурсима веома често захтева млађе годиште,
одређени пол, па чак и "пријатна спољашност".
- Ако је природа посла таква да је неко лично својство кључно за обављање те делатности као
што су, примера ради, за пилоте неопходне одређене физичке предиспозиције, онда се то
предвиди кроз систематизацију радног места. У свим другим ситуацијама где се фаворизује
нека карактеристика, реч је о дискриминацији и повреди Закона о раду - објашњава проф. др
Невена Петрушић, повереник за заштиту равноправности. - За такве прекршаје је запрећено
прекршајном казном и новчаним санкцијама.
Колико је, међутим, судских поступака до сада отворено и завршено нема података, али у
Канцеларији повереника воде "своју статистику". Тако је у прошлој години на ову адресу стигло
335 притужби, односно три пута више него годину раније, а трећина се односи на државне
органе, општине, јавна предузећа! А већина (88,8 одсто) баш због манипулисања
националношћу, полом, брачним и породичним статусом, узрастом, сексуалном
оријентацијом... Зато је повереник послао 11 препорука интернет-порталима и Националној
служби за запошљавање "да обрате пажњу на садржај конкурса".
- Чим добијемо оглас у којем се наводе личне карактеристике као услов одмах сугеришемо
послодавцу да их исправи. Неће, међутим, сви да послушају - објашњава Соња Кмезић,
директор "Инфостудових" сајтова за запошљавање и додаје да они, ипак, нису забранили да се
такви некоректни огласи објављују. - У разговору за посао се често фаворизују одређене
особине чак и кад то није стављено "црно на бело". Зато је некада корисније рећи шта је
пожељно да остали кандидати не би губили време.
И у Асоцијацији незапослених Србије тврде да послодавци незаконито бирају кадар.
- Веома често пропитују девојке да ли имају децу и да ли планирају породицу, што је
недопустиво - каже Иван Вујовић из ове асоцијације. - То је, међутим, на суду тешко доказати
јер се углавном ради о разговорима "у четири ока". Зато се мало ко одлучи да истерује правду.
ЛАЖНИ КАНДИДАТИ ТРАЖЕ ГРЕШКЕ
Повереник за равноправност каже да су увели нову праксу за контролу послодаваца, па тако
шаљу добровољце да се пријављују на конкурсе и проверавају да ли се кандидати
дискриминишу. А, уколико се лажни кандидати увере у неку неправилност, повереник подноси
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тужбу против послодавца. Последња је била против једног трговинског ланца јер се за рад у
продајним објектима тражила искључиво женска особа.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:392724-Leto-vrelo-od-skupoce

Лето врело од скупоће
С. М. - М. Н. С.
Потрошачке цене порасле у јулу за 0,1 одсто, највише поскупели алкохол, дуван и
летовања. Јефтиније само поврће. Туристички аранжмани су скупљи 50 одсто него
лане
ЈУЛСКА инфлација, према статистици, износила је 0,1 одсто, а на годишњем нивоу достигла је
6,1 одсто. Потрошачке цене највише су прошлог месеца порасле због поскупљења дувана и
алкохолних пића од 6,6 одсто, али је на раст утицао и скок цена летовања. У јулу су аранжмани
за 28 одсто били скупљи него у јуну, а чак 50 одсто више него пре 12 месеци.
Подаци Републичког завода за статистику показују да у јулу цене нису расле због поскупљења
хране. Намирнице су у просеку појефтиниле за 1,5 одсто. Пијаца нас је и овог пута спасила, јер
је поврће чак за 16,1 одсто било јефтиније него у јуну. Прошлог месеца поскупела су уља и
масти и то за 3,6 одсто, воће за 1,8 одсто, а по 1,3 одсто порасле су и цене воде, безалкохолних
пића, кафе и чаја.
Међугодишња инфлација је, у складу са очекивањима Народне банке Србије, наставила раст и
у јулу је износила 6,1 одсто, чиме се за 0,4 одсто нашла изнад горње границе дозвољеног
одступања од циља.
- Ниска месечна инфлација у највећој мери резултат је сезонског пада цена воћа и поврћа кажу у Народној банци Србије. - Као и у претходна два месеца, највећи допринос
међугодишњој инфлацији дао је пораст цена прехрамбених производа и услуга. Према
процени НБС, раст међугодишње стопе инфлације очекује нас и у наредном периоду као
резултат раста увозних цена, очекиваног раста регулисаних цена и ефекта ниске базе.
Док статистика бележи минимална поскупљења одређених намирница, ценовници у
трговинама показују потпуно другачију слику. У јулу су цене сокова, пива, зачина, средстава за
личну хигијену порасле за један до 12 одсто. Тако је најјефтинији воћни сок у паковању од
литра са 78 поскупео на 84 динара. Цене јестивог уља порасле су од пет до девет одсто и литар
стаје од 125 до чак 147 динара. И кафа се у јулу окитила новом ценом - паковање од 200 грама
поскупело је са 180 чак на 230 динара. Цене свежег меса протеклог месеца су скочиле од пет до
чак 20 одсто. Пилећи филе достигао је 650, а килограм јунетине без костију 800 динара.
Највећи раст цена у јулу у односу на претходни месец, забележен је код дувана и то за 8,7 одсто.
У јулу 2011. године дуван је био јефтинији 11,7 одсто. Код рекреације и културе, просек раста
цена износио је на месечном нивоу 5,7 одсто, а на то је највише утицало летовање. Ресторани и
хотели су поскупели за један, намештај, покућство и текуће одржавање стана 0,6, а здравство
0,5 одсто.
ПАСУЉ ЗАПРЖИО
ЦЕНЕ пасуља су у јуну биле за 46,8 одсто више него месец дана раније. Воће је у том периоду
поскупело за 35,6, а кромпир за 30 одсто. Цене свиња за клање порасле су 11 досто, док је цена
говеда незнатно пала - за 0,8 одсто. Произвођачке цене живине и јаја биле су ниже за 6,5 одсто,
а млека и млечних производа за 0,1 одсто. Од почетка године до краја јуна, највише је порасла
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произвођачка цена пасуља за 44,2 одсто, затим воћа за 37,3, поврћа за 32,9 и свиња за клање за
30 одсто. Пшеница је поскупела за 20, а кукуруз за 28,5 одсто. Цене млека и млечних
производа снижене су за 2,2, а живине и јаја за 0,7 одсто.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/337536/Bugarin-Hitno-doneti-strategiju-u-poljoprivredi-Srbije

Бугарин:
Хитно
донети
пољопривреди Србије

стратегију

у

Танјуг
Осим усвајања стратегије у пољопривреди, без које је Србија већ две године, потребно је што
пре променити и закон о пољопривредном земљишту како би се и странцима омогућило да
постану власници земље каже секретар Удружења пољопривреде, прехрамбене индустрије и
водопривреде при Привредној комори Војводине Ђорђе Бугарин.
Према његовој оцени, земљишна политика се до сада практично сводила на издавање
државног земљишта у закуп и неконтролисано мењање власништва над пољопривредним
земљиштем у Србији.
- Споразумом о стабилизацији и придруживању са ЕУ Србија обавезала на то да ће, након
четири године од почетка његове примене, омогућити да и странци постану власници
пољопривредног земљишта, под истим условима као и грађани Србије. Зато треба променити
Закон о пољопривредном земљишту - каже Бигарин.
У тој области, сматра он, требало би направити решење које ће дестимулисати странце да
купују земљиште у Србији, а фаворизовати оне који се баве пољопривредом.
- Грађани су и порески обвезници Србије - подсетио је Бугарин и нагласио да би њима требало
да буде омогућено кредитирање по повољним условима како би дошли до пољопривредног
земљишта, а промену власничке структуре у тој области би требало стално контролисати.
Према његовим речима Србија мора да има стратегију у пољопривреди коју би требало да
донесе Скупштина Србије, а не републичка влада као што је то било до сада, па би онда тај
документ обавезивао и ову и будуће владе .
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/337670/Potrosacke-cene-povecane-za-01-odsto

Потрошачке цене повећане за 0,1 одсто
Танјуг
Потрошачке цене су у јулу у просеку повећане за 0,1 одсто у односу на јун, док су за 6,1 биле
веће него у истом месецу лане, а за 5,4 одсто него у децембру, објавио је данас Републички
завод за статитсику.
Посматрано по главним групама производа, највећи раст цена у односу на претходни месец,
забележен је у групама алкохолна пића и дуван за 6,6 одсто, рекреација и култура 5,7,
ресторани и хотели један, намештај, покућство и текуће одржавање стана 0,6 и здравство 0,5
одсто.
У истом периоду забележен је пад цена у групама храна и безалкохолна пића, од -1,3 одсто,
транспорт 0,4 и комуникације 0,2 одсто. Цене осталих производа и услуга нису се битније
мењале.
Индекси потрошачких цена се дефинишу као мера просечне промене малопродајних цена робе
и услуга које се користе за личну потрошњу.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/337664/LjajicSrbiji-potreban-aranzman-sa-MMFom

Љајић:Србији потребан аранжман са ММФом
Танјуг
Потпредседник Владе Србије и министар за спољну и унутрашњу трговину, телекомуникације
и информатичко душтво Расим Љајић изјавио је данас да је Србији потребан аранжман са
ММФ-ом и да то нису разговори ултиматума већ преговори, усаглашавања и компромиси око
важних економских тема.
"Они не доносе списак захтева које треба да испунимо, то је ствар наше унутрашње економске
политике, а Министарство финансија већ припрема пакет антикризних мера који ће бити
представљени у септембру", казао је Љајић.
"Сматрам да нам треба аранжман са Међународним монетарним фондом и да је то потврда
легитимација исправности курса владе у области макроекономске политике, да то утиче на
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кредибилност државе, пружа бесплатну помоћ, могућност да дођемо до јефтинијих кредита....",
казао је Љајић.
Како је казао, "то нису разговори ултиматимума, јер ММФ није неко ко може да нам нареди да
нешто учинимо, већ разговори, преговори, усаглашавања, компромиси" и да је зато важно да се
разговара са представницима ММФ-а.
"Не треба нико са стране да дође да види ситуацију, дефинише је и каже да ми морамо нешто
да предузмемо. Сигурно је да морамо да урадимо многе ствари, можда чак и крајње
непопуларне у циљу очувања макроекономске стабилности, смањења дефицита, јавног дуга",
казао је Љајић.
Како је казао, нема опоравка наше економије, привреде, повећања запослености без повећања
извоза и привлачења страних инвестиција.
Љајић је поновио да у овом тренутку нема оправдања за повећања цене хлеба и да ће Уредба о
обавезној производњи и промету хлеба од брашна "Т-500" остати да важи до 30. септембра.
Такође је казао да је важно да се сви слажу око тога да не треба да дође до повећања ПДВ-а на
основне животне намирнице, пре свега за храну.
Говорећи о раду економских амбасадора, он је поновио да цела дипломатија мора бити у
функцији економске дипломатије и да наши амбасадори у земљама морају да буду у функцији
повећања извоза, промоције привреде, привлачења страних инвестиција...
"Приоритет сваког амбасадора је да учини све да смањи спољно трговински дефицит, да повећа
нашу прозиводњу, помаже нашим предузећима...", навео је Љајић.
"Видећемо какви су резултати...сигурно је да негде има резултата, а такође је евидентно да по
извештајима који су стигли у априлу месецу неки треба да дођу у Србију", казао је Љајић.
Он је прошле недеље изјавио да држава не може да плаћа економске амбасадоре који зарађују
две до четири хиљаде евра месечно, а немају никакве резултате и бораве у земљама са којима је
трговинска размена на минимуму.
Љајић је рекао да је анализирао извештаје о раду економских амбасадора до априла ове године
и да у њима није нашао великих конкретних резултата.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/337790/Dvadesetak-radnika-opstine-Leposavic-trazi-zastitu

Двадесетак радника
тражи заштиту

општине

Лепосавић

Танјуг -Седамнаест радника општине Лепосавић писмом је затражило од државног врха у Београду да
их заштити од, како су навели, непотизма новог општинског руководства у Лепосавићу које их је
оставило без посла.
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У писму, које су упутили премијеру Ивици Дачићу, потпредседнику владе Александру Вучићу и
шефу Канцеларије за Косово и Метохију Александру Вулину, 17 радника Одељења за
елементарне непогоде општине Лепосавић тражи од Београда заштиту.
Они, у писмо које је достављено агенцији Тањуг, наводе да су "понижени и одбачени", не зато
што нису добро обављали посао, већ због "бахатости новог општинског руководства и њихове
осветничке намере према политичким опонентима".
У Лепосавићу је недавно дошло до смене општинског руководства, пошто је Српска напредна
странка преузела власт од Демократске странке у граду на крајњем северу Косова.
Радници наводе да је ново руководство општине Лепосавић, напрасно одлучило да без посла
остави њих 17, како би на њихова места довели нове људе "на бази непотизма", што их, како
наводе, заједно с њиховим породицама доводи на ивицу егзистенције.
Они су најавили да ће сутра ићи за Београд и покушати да се сусретну с неким од представника
Владе Србије и да разговарају о тим проблемима.
Председник општине Лепосавић Драгиша Васић изјавио је Тањугу да 17 радника, од укупно 60
које општина запошљава на одређено време, нису добили отказе већ су послати на неплаћено
одсуство, како би се на њихова места упослили други људи и тако терет немаштине
равномерније распоредио.
"На два месеца на ред ће доћи друга група од 60 радника која неће радити, на тај начин желимо
да колач подели више незапослених који се налазе у тешкој ситуацији и без посла", рекао је
Васић.
Васић је оповргао наводе незадовољних радника цивилне заштите да се ради о бахатости
општинског руководства и њиховој осветничкој намери.
Радници Одељења за елементарне непогоде од почетка избијања кризе, заједно с грађанима
Лепосавића, дежурали су на барикадама које су биле, а неке су још, постављене на путевима у
овој општини.
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/stizu_reforme_i_mere.4.html?news_id=245851

ОБРНУТА ЕКОНОМИЈА

Стижу реформе и мере
АУТОР: ДРАГАН ВУЈАДИНОВИЋ
Нови-стари министар финансија и привреде (бy тхе wаy, до сада је био једног или другог, сад је
коначно објединио оно што реално и треба објединити) у оквиру програма мера стабилизације
(како то у нашој ближој и даљој пракси, познато звучи) најавио и реформе система ПДВ-а, који
је исти министар пре неколико година, као тадашњи министар финансија и увео. Општа стопа
се повећава до 20 одсто (дакле, један или два процента), нижа стопа остаје осам одсто, мала
предузећа ће плаћати ПДВ на наплаћену реализацију, а не на фактурисану.
Пошто су код нас сви „накнадно“ паметни, начитани и све знају, хајде да реагујем превентивно.
Док су мере у припреми. Па ће се можда нешто и употребити (до сада није, али су сви стално
говорили да су им објективна критика и корисни предлози „драгоцени“).
Око висине, све је јасно. У садашњим околностима, мора већа стопа и тачка. Боље би било да
нема ниже стопе, а да јединствена стопа буде иста или мања, али је свима јасно да смо у
„гладним“ временима, па храна и животне намирнице имају приоритет.
Што се тиче обрачуна по наплаћеној реализацији за мала предузећа, моја маленкост је против.
У систему пореза и иначе је најгора варијанта хетерогена примена. Као што су две стопе (општа
и нижа) штетне, али у датим околностима нужне, тако је штетна и примена различите
основице зависно од типа предузећа. Поготово што су баш „мала“ предузећа и у садашњем
систему ПДВ-а прва „провалила“ у систем (фантомске фирме и сл). Шта би се тек сада
догодило, можемо претпоставити. Наменски би се „правиле“ фирме које би касније „испариле“,
а да никада званично (наравно, све би ишло на „црно“) не наплате потраживања. Само што би
сада то све било у складу са законом.
Зато би требало применити другачије решење. Пореска обавеза за плаћање ПДВ-а се и даље
обрачунава за сва правна лица на фактурисану реализацију, али обавеза се смањује за износ
ПДВ-а обручунатог на ненаплаћена потраживања од државе старија од 30 дана (наравно може
и мање или више, али никако преко 60 дана) на основу потврда које издају Пореска управа или
републичка јавна предузећа дужници. Овај принцип би се, зависно од процене креатора
закона, одмах или касније могао проширити и на општине и градове.
На овај начин би се елиминисао наш чувени парадокс. Ми(држава) теби дугујемо 118 милиона
динара (главни дуг од 100 и ПДВ од 18), ти нама 18 милиона(ПДВ). Ти као велики поверилац и
мали дужник има да ћутиш и трпиш, а ми као велики дужник и мали поверилац, ћемо да те
блокирамо и на силу узмемо паре. А можда ћемо те и у апс.
И још један предлог из сфере „децентрализације и регионалног развоја“ (о којима и преостали
српски врапци „певају“). Зашто се од уплаћеног ПДВ-а макар неки минијатурни део не враћа
„локалу“. Што је ЈЛС (јединица локалне самоуправе) развијенија, мање се враћа. Београд и
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Нови Сад ништа, развијеније ЈЛС један до пет посто, и тако редом до најнеразвијенијих којима
би повраћај ПДВ-а могао ићи и до 30-40 одсто. Држава не би много изгубила, покрет
„равномерног регионалног развоја“ би коначно са „речи, прешао на дела“, „локал“ би се више
везао за своју привреду. А и иначе се у оквиру нових стабилизационих мера локалу „прети“
брисањем или смањивањем читавог низа такси и дажбина (фирмарине и остало). Како ће се
онда брже развијати, кад се и ти постојећи приходи смањују.

http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/Krenuo-prvi-voz-za-Bar-s-novim-fijatom.sr.html

Кренуо први воз за Бар с новим „фијатом”
Из Крагујевца ће пут луке Бар ићи 12 возова седмично, када се у фабрици буде производило
200.000 аутомобила годишње
Крагујевац – Први контингент новог аутомобила „фијат 500 Л” кренуо је јуче нешто пре 11
часова железницом из Крагујевца до Луке Бар, одакле ће бродом бити транспортовано 206
возила у Италију.
Нови аутомобили „500 Л” произведени у фабрици „Фијат аутомобили Србија” у Крагујевцу до
те црногорске луке биће превезени на 16 вагона. „Ово је први извоз новог аутомобила и иде до
купаца у Италији”, рекао је новинарима директор производње у ФАС-у Нунцио ди Бартоло и
нагласио да ће до краја недеље пут Бара отићи нови контингент од 206 аутомобила.
Према његовим речима, до краја године седмично ће ићи два воза са по 206 аутомобила „500
Л” и тај број ће се повећавати у складу са захтевима купаца из Европе.
Ди Бартоло је истакао да ће нов модел у земље Европе, поред железнице, бити транспортован и
друмским саобраћајем.
Он је истакао да је план фабрике да дневно са трака силази 500 аутомобила и да до краја
године буде произведено укупно 30.000 „фијата 500 Л”. „Ово је велики посао за ’Железнице
Србије’”, оценио је директор Дирекције железнице за инфраструктуру Милан Максимовић.
Наглашавајући да железнице већ сарађују са ФАС-ом тако што транспортују делове за нови
модел аутомобила, Максимовић је рекао да је из Крагујевца кренуо први воз са готовим
аутомобилима.
Он је додао да ће из Крагујевца пут Луке Бар ићи 12 возова седмично када се у Фабрици буде
производило 200.000 аутомобила годишње и да је у плану модернизација и електрификација
пруге од Лапова до Краљева.
Машиновођа Сретен Лазовић није скривао усхићење што је први који ће превозити нов модел
аутомобила. „Почаствован сам што сам први који ће транспортовати нови модел, али и
радостан јер ће нам овај посао са ФАС-ом створити могућности да се обезбеде боље плате”,
нагласио је он.
Како су истакли у Железницама Србије, први контингент требало би да стигне у Бар нешто пре
поноћи. Нови Фијатов модел „500 Л”, који се ексклузивно производи у Крагујевцу, почеће
званично да се продаје у Европи од 1. октобра. Тај аутомобил може се од прошлог месеца
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поручити у Италији и на већим европским тржиштима, а биће пласиран укупно на више од 100
тржишта у свету, укључујући и Сједињене Америчке Државе, као и регион Азије и Пацифика.
Према речима генералног директора ФАС-а Антонија Чезареа Фераре, „500 Л” ће се на
италијанском тржишту „500 Л” продавати по цени од 15.500 евра.
У Србији ће цена основне верзије тог аутомобила бити 13.490 евра, а у понуди су три мотора
која карактеришу нижи нивои штетних емисија и угљен-диоксида.
Реч је о два бензинска мотора (105 КС 0.9 „твинер” и 95 КС 1.4 литра) и једном турбодизел
мотору (85 КС 1.3 „мултиџет 2”). ФАС је објавио да је серијска производња новог „Фијатовог”
модела „500 Л” у Крагујевцу почела 4. јула и најавио израду око 30.000 тих аутомобила до
краја године.
У ФАС очекују да ће најбоља продаја бити на европском тржишту, а трећина продаје требало би
да буде остварена на тржишту САД.
Због повећања обима производње новог модела „500 Л” у фабрици је недавно почела да ради и
друга смена.
Производња новог модела „500 Л” у погонима у Крагујевцу резултат је уговора о заједничком
улагању италијанског „Фијата” и Владе Србије у крагујевачку фабрику „Застава аутомобили”,
потписаног у јесен 2008. године.
Тим стратешким уговором, италијански „Фијат” је власник 67 процената фабрике аутомобила у
Крагујевцу, а држава Србија преосталих 33 одсто.
Танјуг
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Bogati-ne-spasavaju-budzet.sr.html

Богати не спасавају буџет
Држава је и 2009. године донела мере које су се односиле на опорезивање најбогатијих, али су
ефекти били безначајни
Држава неће смањивати плате и пензије, већ ће терет кризе највише сносити богатији слој
становништва. Испод ове изјаве данас и буквално може да се потпише премијер Ивица Дачић,
али ово је у марту 2009. године изјавио његов претходник и шеф Мирко Цветковић. Тек,
рецепт за смањење минуса у каси на овај начин је опробан, али није био довољан. Ефекат тих
мера био је свега неколико милијарди динара, а наш буџетски дефицит те године био је око 150
милијарди динара.
Очекивало се у то време, када је ресорни министар била Диана Драгутиновић, дакле на почетку
финансијске кризе, да ће држава од оних који највише имају 2009. године намаћи бар 16
милијарди динара. Сакупљено је неколико пута мање новца.
Засад је непознато којим мерама ће премијер Дачић направити такву врсту пореске
клацкалице да они који највише имају поднесу и највећи терет кризе. Могуће је да је на уму
имао сет мера које је недавно најавио министар финансија Млађан Динкић, а које
подразумевају растерећење малих и средњих предузетника. Како је истакао недавно,
занатлијама ће бити укинуте фискале касе, а мали привредници ће све обавезе према држави
измиривати преко само две уплатнице. И то тако што ће плаћати само ПДВ и порез на
имовину. Осталих намета биће ослобођени, најавио је ресорни министар.
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Диана Драгутиновић 2009. године имала је другачији план. Као једна од мера средином 2009.
године уведен је такозвани кризни порез на мобилне телефоне. Укинут је већ почетком 2011.
године и то након што су наши државни званичници објавили да је криза прошла, па су и
мобилни оператери захтевали да им се укине кризни порез. Пун ефекат ове мере је исказан
само у 2010. години. Према подацима Министарства финансија те године је сакупљено око 5,8
милијарди динара. У периоду од 2009. до 2011. године укупно је наплаћено 9,3 милијарди
динара.
Сматрало се у то време да ће значајнијим опорезивањем власника чамаца, пловила и летелица
држава, такође, моћи да обезбеди неке приходе. Ефекат је, међутим, био миноран са
становишта буџета.
Прикупљено је свега око 30–50 милиона динара годишње. Приходи по основу пореза на
употребу ваздухоплова и летелица су, такође, занемарљиви и износе око један до два милиона
динара, кажу у Министарству финансија.
Тада је донет и Закон о привременом смањењу плата у државној администрацији и јавном
сектору. Било је предвиђено да се део примања запослених чија је зарада већа од 40.000
динара уплаћује у Буџетски фонд за решавање проблема проузрокованих негативним
ефектима светске економске кризе. Ова мера била је на снази од 1. јуна 2009. године до 31.
јануара 2010. године и није обухватала све запослене у јавном сектору, будући да су поједине
јавне службе биле изузете. Ефекат ове мере износио је укупно 1,7, од чега скоро 1,5 милијарди
динара у 2009. години.
– То значи да или у Србији нема толико богатих или нам је евиденција лоша – рекао је 2009.
године професор Јуриј Бајец, који је уједно био и именован за члана Економског савета
премијера Мирка Цветковића.
Према оцени Владимира Глигорова, сарадника Бечког института за међународне економске
студије, није реално очекивати неко веома значајна повећање прихода по том основу.
– Вероватно је могуће повећати порезе на дохотке, посебно оне на добит. Простор постоји и
када је реч о порезу на имовину. Приходи из ових извора су знатно пали после 2008. године. И
не опорављају се. Бар не реално. До колико новца може да се дође зависи од укупне пореске
реформе и од других мера привредне политике. Ако се истовремено тежи субвенционисању
приватних инвеститора, који је смисао опорезивати им добит – упозорава Глигоров на ову
контрадикторност.
Такође, ако се тежи смањењу доприноса, како би се повећала добит предузећа из које ће они
инвестирати, који је смисао опорезивати добит, пита се наш саговорник.
– Прогресивност пореза на доходак домаћинства је нешто друго и могло би да буде нека врста
корекције регресивности пореза на додатну вредност. Међутим, није. Коначно порез на
имовину и капитал би могао да донесе нешто значајније приходе, јер су занемарљиви, мада те
врсте пореза имају већи тренутни него дугорочни ефекат – процењује Глигоров.
Прогресивно опорезивање је међу економистима у свету предмет широке расправе.
Предлагачи ове врсте намета истичу да је то добар метод за смањење економских неједнакости,
док противници тврде да такав порез гуши тржишну економију и дестимулише власнике
капитала.
Србија у новијој историји памти покушај владе Мирка Марјановића да мањак у буџету 1998.
године попуни порезом на луксуз. Идејни творац тог пројекта био је Војислав Шешељ, који је
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грађанима увео таксу за излазак из земље, порез на поседовање мобилних телефона,
сателитских антена, али и аутомобила с моторима јачим од 2.000 кубика.
Аница Телесковић
http://www.politika.rs/rubrike/ostali-komentari/Ima-li-korupcije-u-vodjenju-stecajeva.sr.html

Има ли корупције у вођењу стечајева
Нико у Србији не зна по којим критеријумима се постављају стечајни управници
Руководим једном страном фирмом регистрованом у Београду која себави органском
производњом воћа и поврћа. У том циљу тражимо и погодно пољопривредно земљиште за
инвестирање у нове плантаже органске производње. Посебно пратимо спровођење стечајева,
јер се куповина у стечајном поступку у нашој пракси показала правно сигурнија у односу на
куповину било каквог ресурса кроз процесе приватизације. Уту сврху ангажовали смо
дипломираногагроекономисту, као спољног сарадника – саветника, да нам преко праћења
токова стечајних поступака помогне у тражењу нашег интереса у куповини из стечаја.
У међувремену наш саветник, пратећи те процесе,савладао је законску регулативу из те
области, па је и сам положио стручни испит за стечајног управника.
И ево годину дана како заједно с нашим саветником, сада већ лиценцираним и статусно
активним стечајним управником,пратимо токове спровођења стечајева, што нас је довело до
уверљивих доказа где се у основи компромитује примена Закона о стечају.
Да би се избегла субјективност судија у избору стечајних управника, закон налаже, а посебан
правилник детаљније уређује,да се стечајни управници бирајуметодом случајног избора,„из
бубња”, а само у изузетним случајевима одлуком судија. Ова законска одредба у пракси
апсолутно се не примењује и нико у Србији не зна по којим критеријумимасе постављају
стечајни управници. И како се може објаснити и разумети да поједине судије „својим”
стечајним управницима додељују да истовремено воде по 20, 30, 40, па и до 50 стечајева, а да
истовремено њихове колеге са истим статусом не добијају ниједан. То је случај и са
нашим саветником из ове приче, који нам је и дао повод за овај текст.
Објективно, ниједан стечајни управник не може ефикасно и довољно стручно и компетентно
водити истовремено десетине стечајних поступака. Али може да организује структуру „својих”
саветника, препоручених и од оних који су им доделили све те стечајеве,и ту се круг затвара.
Законодавац је у циљу што ефикаснијег спровођења стечаја установио високе награде за
стечајне управнике, не предвиђајући при том никакву недоследност у примени тих одредаба, и
било би ту све уреду да се они који примењују закон,у овом случају бирајустечајнеуправнике, не
оглушују о слово и дух тог закона. За то нису криви стечајни управници, већ они који им
додељују као својим све те стечајеве, и ту је мотив; што је највећи број стечајева
додељен свом стечајном управнику, ту се кумулирасума награда из које сваки учесник у таквој
неформалној структури налази свој интерес.
Постојећи Закон о стечају требало би допунити одредбама да ниједан стечајни управник не
може водити истовремено више од два стечаја, јер има довољно лиценцираних стечајних
управника којимогу покрити све отворене стечајеве, као и нове који ће се отварати.
Највећу одговорност и главну реч у спровођењу стечајева воде привредни судови, односно
њихове стечајне судије и од њихове савесности и достојности зависе све извесности и
неизвесности судбина огромне имовине потонулих предузећа и људи везанихза ту имовину. Уз
сву неуспелу реформу у нашем судству, али уз поштовање судске професије, ипак,у нашим
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ровитим друштвеним односима, без недовољног поштовања моралних стандарда које смо
имали и других цивилизацијских успона којима тежимо, неби на наше судије требалогледати
као на ,,свете краве”, већ од њих очекивати да јавнообављајуодговорнедужностии буду
доступни увиду и критици јавности.
Нека читаоци процене да ли наслов овога текста наводи на оно што се стварно дешава, а
надлежни нека истраже има ли ту или нема корупције.
*Директор аустријске фирме ,,Марап органикфрутсенд нутсдоо”,Београд
Божидар Милић
http://www.politika.rs/rubrike/ostali-komentari/Zasto-je-dobro-smanjiti-radno-vreme-na-sedam-i-po-sati.sr.html

Зашто је добро смањити радно време на
седам и по сати
Индикативно је да се стимулише прековремени рад, што смањује број слободних радних места
за незапослене
Када је крајем шездесетих година прошлог века у Југославији субота постала нерадна то је
билотако добро прихваћено да нико није предлагао враћањена шестодневну радну седмицу. И
покушај да се у Саркозијевој Француској практично продужиседмочасовно радно време
(озакоњено реформом социјалистичке владе из 2000), дало је мале резултате. Иначе, током
претходног века просечно радно време скоро дупло је скраћено, пре свега због снажног раста
продуктивности, притиска синдиката и прогресивног законодавства.
Студије показују да мање радних сати по раднику креира потражњу за више радника, а за оне
ангажоване – више слободног времена. Уморни радници склони су повредама, док њихово
незадовољство обара продуктивност. Једно од новијих истраживања је показало да особе које
дневно раде по 11 сати (и више) двоструко вишеризикујуда оболе од депресије у односу на
онекојираде осам сати дневно. Ризик од појаве болести срца повећава се с радним временом
које траје више од 11 сати дневно.
Скраћенорадно време повећава потрошњу и подстиче производњу, побољшава ниво
образовања и здравље радника. Поред тога, људи би могли да проводе више времена са својом
породицом, што већина свакако жели. Краће радно време помогло би да се економија
прилагоди потребама друштва и животне средине.
Ризици постоје, на пример,раст сиромаштва кроз смањење зарада (посебно оних с ниским
платама) као и растући трошкови послодаваца. Због тога је ово и прворазредно политичко
питање, јер погађа интересе крупног бизниса. Индикативно је да се стимулишепрековремени
рад, што смањује број слободних радних места за незапослене. Наиме,послодавцу се исплати да
изверзираног радника више плаћа него да обучава новог.
Смањивању радног времена за пола сата у јавном сектору Србије (где ради чак четвртина
запослених) на седам и по сати, помогло би фискално растерећење. Ако би влада изашла с
тезом да за једну шеснаестину смањује радно време у јавном сектору (а то би одложено могли
да прате и приватници) то би могло да буде праћено замрзавањем плата на годину дана.
Процене су да би у 2013. на овај начин буџет уштедео најмање 200 милиона евра.
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Што се тиче учинка, вероватно је да би он само у предузећима која раде на норму био благо
смањен, док би у јавном сектору сви послови који се обаве за осам сати исто тако били урађени
и за седам и по (можда и са мањим трошковима грејања, расвете, канцеларијског материјала).
Тамо где смене покривају цео дан или на пример 16 сати, управо би тренутни вишак
запослености одиграо улогу на тај начин што би већ постојећим радницима био дат неки
реалан и користан посао (на примеру здравству или полицији, где постоје три смене,
прекомерно запослени би попуњавали један и по сат „мањка”).
Дакле, отпуштања не би било, не само због политичке одлуке, већ и због тога што би упослени
у јавном сектору имали додатни посао. Следећа фаза могла би да дође за три или пет година и
звала би се: 35-часовна радна недеља, која постоји у скоро свим земљама запада Европе
(углавном је то постигнуто кроз колективно преговарање). Треба знати да се на изглед
устаљене друштвене норме мењају врло брзо, као што су ставови према гласању жена, ношењу
бурки, пушењу на јавним местима...
*Институт за европске студије, Београд
Горан Николић

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/klizimo-u-grcki-scenario

Клизимо у грчки сценарио
Србија клизи ка грчком сценарију, због стања јавних финансија, оценио је јуче
директор Центра за слободно тржиште економиста Мирослав Прокопијевић. По
том питању се "ништа озбиљно" не ради, а ниво јавног дуга би "вероватно
прешао" 60 одсто уколико би се у обзир узео "реалан курс евра и реалан
национални доходак", рекао је он у изјави Танјугу.
"Србија не може да изађе на финансијско тржиште у Лондону да би позајмила милијарду евра
на десет година, јер би се тражила камата на нивоу између девет и 10,5 одсто. То је
неподношљиво и нико нормалан под тим условима то не жели да узме", оценио је
Прокопијевић, коментаришући стање јавних финансија у Србији.
Он је као посебан проблем навео и то да је у овом моменту тешко продати и државне хартије на
домаћем терену за мање износе, додајући да је "просто чудно са каквим стрпљењем и лаганим
темпом се и претходна и постојећа Влада Србије баве тим проблемом". Прокопијевић је указао
да запослени у буџетским установама и пензионери не могу да знају како ће изгледати исплата
пензија или плата у наредних годину - годину и по дана, тачније да ли ће или не бити
замрзавања, одлагања исплате или смањења принадлежности.
"Мислим да сваки појединац који је везан за државни сектор о томе мора да размишља када, на
пример, одлучује да ли да узима кредит или не", рекао је. На основу свега, он је оценио да ће
обичан грађанин живети све лошије, додајући да то "не мора да значи да ће бити наглог
погоршања, мада и до тога може доћи".
"Сигурно ће бити теже у наредне две до три године. У том светлу паметно је имати неку
штедњу, али није паметно држати много средстава у финансијским добрима као што су новац и
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акције. Боље је имати у реалним добрима и реалном бизнису, ако је то могуће", закључио је
Прокопијевић.
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/inflacija-probila-granicu

Инфлација пробила границу
Међугодишња инфлација је наставила раст и у јулу је износила 6,1 одсто, чиме се
за 0,4 процентних поена, нашла изнад горње границе дозвољеног одступања у
односу на зацртани циљ који је поставила Народна банка. Према подацима
Републичког завода за статистику, раст потрошачких цена у јулу је износио је само
0,1 одсто, а тако ниска месечна инфлација у највећој мери резултат је сезонског
пада цена воћа и поврћа.
Као и у претходна два месеца, највећи допринос међугодишњој инфлацији дао је пораст цена
прехрамбених производа и услуга, наводи НБС. Према њеној процени, раст међугодишње
стопе инфлације очекује нас и у наредном периоду, као резултат раста увозних цена,
очекиваног раста регулисаних цена и ефекта ниске базе.
Како наводи РЗС, потрошачке цене, којима се мери инфлација, у првих седам месеци ове
године су повећане за 5,4 процента. У јулу ове године највише су поскупели алкохолна пића и
дуван, у просеку 6,6 одсто. Цене рекреације и културе су у јулу за 5,7 одсто биле веће него у јуну,
а угоситељске услуге, односно цене у ресторанима и хотелима, повећане су за један проценат,
навео је РЗС.
У јулу су просечне цене намештаја, покућства и текућех одржавања стана повећане за 0,6 одсто,
а здравствене услуге за пола процента. Према РЗС, у јулу је забележен пад цена хране и
безалкохолних пића од 1,3 одсто, док је транспорт појефтинио у просеку за 0,4 одсто, а
комуникације за 0,2 одсто.
Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале, навео је РЗС. Индекси потрошачких
цена се дефинишу као мера просечне промене малопродајних цена робе и услуга које се
користе за личну потрошњу.

РАДИО 021
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/strajk-upozorenja-u-televiziji-mozaik_336288.html

Штрајк упозорења у Телевизији "Мозаик"
Извор: Танјуг
НОВИ САД
Радници новосадске Телевизије "Мозаик", која емитује програм на мађарском
језику, одржали су јуче једночасовни штрајк упозорења због тога што су им већ 10
месеци смањене плате и због неисплаћених путних трошкова, изјавио је Тањугу
председник синдиката "Независност" Атила Мориц.
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"Телевизија 'Мозаик' није емитовала проглам између 10 до 11 сати у знак протеста што је
власник тог медија од 1. октобра прошле године умањио зараде запосленима за 20 одсто, тако
да су закључно са прошлим месецом закинути за две пуне плате", рекао је Мориц и напоменуо
да су запослени у тој телевизији и током прошле недеље три пута обустављали рад на по један
сат.
Мориц је напоменуо да је неисплаћивање путних трошкова нарочито погодило већину од
укупно 17 запослених који на посао у Нови Сад долази из различитих места у Војводини.
Наставак штрајка упозорења је најављен за данас, јер руководство није одговорило на
захтеве запослених, који, како је рекао Мориц, траже и оставку директора Фондације "Мозаик"
Тибора Хорвата.
Директор Фондације "Мозаик" која је пре осам година основала ту непрофитну телевизију,
Тибор Хорват, изјавио је Тањугу да је финансијска ситуација у тој кући знатно отежана од
октобра, од када су умањене субвенције које телевизија "Мозаик" добија на основу пријављених
пројеката, те је због тога Управни одбор одлучио да умањи плате запосленима за 20 процената.
Он је истакао да се нада позитивном решењу проблема "јер је то цивилна и једина непрофитна
телевизија на мађарском језику", која, како је рекао, има велику гледаност.
Хорват је напоменуо да разуме запослене и њихове мотиве за штрајк, али је нагласио да је та
обустава рада учињена у незгодно време јер је сезона годишњих одмора и да је највећи проблем
што у време штрајкова нису емитоване вести за које је обезбеђена финансијска подршка.
"Телевизија 'Мозаик' добија субвенције од Града Новог Сада и Покрајине, а знатно су умањена
средства која стижу из Мађарске", рекао је Хорват.
http://www.021.rs/Novi-Sad/Vesti/Posustaju-kamioni-Cistoce.html

Посустају камиони "Чистоће"
До споријег одношења отпада, односно већег гомилања смећа око контејнера, могло би да дође
ускоро, уколико градске власти и руководство "Чистоће" нешто хитно не предузму када је реч о
оправци и набавци возила овог јавно-комуналног предузећа.
Момчило Арсенијевић из Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности каже за
Радио 021 да се камиони масовно кваре, те да се на градске улице излази у полуисправним
возилима. "Чека се да дође један возач, па онда возило узима други и излази на терен
накнадно. Требало је да ради у шест, а он почиње у 10х. Мучимо се да грађани то не би осетили.
Стаћемо с радом због возила, јер немам чиме да радимо", тврди Арсенијевић.
Он открива да ниједно возило за изношење смећа није купљено у протекле четири године. "У
плану је да се купе возила, али ако Град нема пара, стварно не знам када ће се и да ли ће се
купити. Управни одбор је о донео одлуку, али нема одлуке Града, јер је била смена власти",
објашњава Арсенијевић.
Како каже, занимљиво је и да градске власти у циљу побољшања комуналне хигијене у
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последње време форсирају постављање подземних контејнера, а нису обезбеђена возила за
њихово пражњене. "Чистоћа" тренутно располаже само с једним камионом за одношење смећа
из подземних контејнера, па је питање како би изгледале улице у центру када би дошло до
већег квара на том возилу. (Д.С.)
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