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Отпуштени радници из Лепосавића траже
помоћ од владе
Нисмо никог отпустили, њих 17 је на неплаћеном годишњем одмору, тврди Драгиша Васић
председник општине
Косовска Митровица – Радници Одељења за елементарне непогоде и ванредне ситуације у
Лепосавићу добили су јуче уверавања од представника Владе Србије да ће учинити све како би
се свих 17 радника, који су од 10. августа остали без посла, вратило на своје дужности.
Како за „Политику” каже Владан Вукајловић, један од радника одељења, који је јуче са
дванаесточланом делегацијом прво разговарао са представницима новоформиране
Канцеларије за Косово и Метохију, а потом и са Вељком Одаловићем генералним секретаром
владе, обећано им је да ће надлежни у Београду разговарати са представницима локалне
самоуправе и канцеларијом за Космет како би ови радници, који су радили „по уговору на три
месеца поново добили посао”:
„Вељку Одаловићу смо рекли да због бахатости новог општинског руководства и њихових
намера да се свете политичким опонентима, нас седамнаесторо више није на буџету општине.
Додуше, ништа нам конкретно није обећано, али нас је Одаловић охрабрио и ми верујемо да ће
он обавити разговоре са новом влашћу, коју предводе напредњаци, након што су свргли
представнике Демократске странке”, каже Вукајловић. Он напомиње да су јуче упутили писмо
премијеру Ивици Дачићу, Александру Вучићу потпредседнику владе, и Александру Вулину,
шефу Канцеларије за Косово и Метохију, у којем су навели да су „понижени и одбачени, и 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”.
Општинско руководство у Лепосавићу за „Политику” тврди да „нико није остао без посла већ да
се ради о ротацији у одељењу које има 100 запослених”.
Драгиша Васић, председник општине Лепосавић, који је на челу ове општине од 11. јула ове
године када је са власти одлуком одборника ове општине свргнут ДС, за наш лист каже:
„Ове људе смо послали на неплаћено одсуство, како би на њихова места упослили друге и терет
немаштине, који притиска не само Србе у овој општини, већ свуда на Космету, равномерније
распоредили. Ово је такозвана ротација, коју ћемо примењивати на свака четири месеца.
Шездесет радника је примљено на одређено време, на основу уговора од по три месеца, и сваки
од њих ће шест месеци да ради, а четири да паузира. Ових 17 није отпуштено, они треба да
схвате да треба да раде и они који живе на ивици егзистенције, где многочлане породице
немају ни банку помоћи”. Васић негира тврдње радника који су на неплаћеном одсуству да је у
питању непотизам већ је искључиви разлог да би се упослили и бар донекле егзистенцијално
обезбедили и други људи из ове општине.
Васић је оповргао наводе незадовољних радника такозване цивилне заштите да се ради о
бахатости општинског руководства и њиховој осветничкој намери наглашавајући да је
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претходна власт предвођена Демократском странком „ове људе примала и све време их држала
на улици”.
Б. Радомировић
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Jedan-radi-a-troje-izdrzava.sr.html

Један ради, а троје издржава
Милион запослених у привреди зарађује за 455.000 у јавном сектору, око 1,6 милиона
пензионера, 755.000 незапослених и око 700.000 сиромашних

У једној викендици у околини Београда распламсала се ових дана жучна расправа због најаве
да ће октобарске повишице пензија и плата запослених у јавном сектору бити ниже него што
закон предвиђа, јер држава нема пара. Две куме, од којих је једна пензионерка, а друга ради у
државној администрацији поподневну кафу једна другој су загорчале извештајима са пијаце.
Како је све скупо, како ће због суше храна додатно поскупети, а оне ионако већ састављају крај с
крајем. Слушао их је из прикрајка муж једне од њих две. Слушао и завидео. Запослен је код
приватника, плата му је смањена, газда повишицу не спомиње пет година, а уз све то
свакодневно одлази на посао са страхом да ће добити отказ.
Иако ова сцена не одражава слику наше земље и не може да се преслика баш на сваки
комшилук у њој се јасно види разлика између оних којима је држава послодавац и оних који
раде код приватника. Према расположивим званичним подацима, ухлебљење је у приватном
сектору нашло око милион запослених. Они издржавају око 455.000 запослених у јавном
сектору и још око 150.000 оних који раде у јавним предузећима, затим око 1.600.000
пензионера, 755.000 незапослених и још 700.000 сиромашних грађана Србије. То значи да
један запослени у приватном сектору зарађује за још троје. Односно, да на његову плату држава
мора да назида толике порезе да би све остале, преко његове грбаче, могла да плати. Међутим,
не стварају ни сви који раде код приватника нову вредност, већ добар део њих ради у услужном
сектору.
.................................................
Цео текст прочитајте у штампаном издању од 15. августа.
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Адвокати Југоремедије поднели тужбу због незаконитог хапшења Здравка Деурића и
Милане Злокас

МаркуШ: Покушај државе да „убије“ сведока
лоше приватизације
АУТОР: Љ. Б.
Београд - Радници и мали акционари који тврде да су управо они предвођени Здравком
Деурићем, в.д. директора, спасили ликивидације некадашњег фармацеутског гиганта,
зрењанинску Југоремедију, дошли су јуче у Београд како би се обратили широј јавности и
власти тражећи од ње да испита „незаконита хапшења“ Деурића и директорке Пен фарме
(фабрике антибиотика коју су основали мали акционари и Југоремедија) Милане Злокас. Њих
двоје се у притвору налазе од 1. августа, док су финансијска директорка Анкица Малушић и
судски вештак Стеван Греговић пуштени из притвора након 48 сати.
Све четворо су приведени због сумње да су фабрику оштетили за више од 600.000 евра.
„Притворенима је решење о полицијском задржавању од 48 сати донето, а да претходно нису
саслушани, нити им је омогућено право на давање одбране. Након што је Деурићу и Злокасовој
одређен притвор од месец дана, судија је узео годишњи одмор и саслушање је заказано тек за 4.
септембар, што говори да постоји јасна намера да се случај отегне“, рекла је правница Јасенка
Голић. Она је истакла да су ова хапшења „замена теза“ и покушај државе да их прикаже као
борбу против спорне приватизације.
Адвокати Југоремедије су поднели тужбу због незаконитог хапшења, а радници од којих су
неки јуче говорили на трибини у Центру за културну деконтаминацију, а неки били у публици,
тврде да ће наставити да се „супротстављају свим радњама које гурају фирму ка ликвидацији“.
- Покренули смо тужбу којом тражимо 111 милиона евра одштете од државе због свега што је
фабрици учињено незаконитим поступањем државе у приватизацији. Одлучили смо да не
учествујемо у заташкавању спорне приватизације - рекао је председник Удружења
Равноправност Бранислав Маркуш. Он је истакао да су радници и мали акционари успели да
„спасу фирму ликвидације“, уложивши 13 милиона евра у санацију објеката и да су ова
хапшења као и претње руководиоцима фабрике пре тога, уствари покушај државе да „убије“
сведока лоше приватизације. Држава (која има 42 одсто власништва у овој фабрици) се, тврди
Маркуш, није изјаснила по предлогу за мирно решење спора, али је зато на Скупштини
акционара покушала да спречи доношење одлука о усклађивању аката и органа Југоремедије
са новим Законом о привредним друштвима, што би проузроковало ликвидацију предузећа. Он
је истакао да је ликвидација ипак спречена, да се Југоремедија ускладила са Законом.
„Државно насиље које се годинама спроводи над Југоремедијом, сада је на врхунцу“,
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напоменуо је Маркуш. Према његовим речима, власт покушава да насиље над руководиоцима
Југоремедије и Пен фарме представи као извршавање препоруке Европског парламента да се
истражи корупција у Југоремедији, али да су се тој корупцији „супротставили они који су сада у
затвору, а у њој учествовали они који су на власти“. Југоремедију је 2002. приватизовала
македонска фирма Јака 80, чији власник је нишки бизнисмен Јовица Стефановић Нини.
Након вишемесечног штрајка већег дела запослених, који су и мањински акционари
Југоремедије, држава је раскинула приватизацију због неправилности, а Стефановић је
притворен.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/praznu-drzavnu-kasu-punicemo-svi

Празну државну касу пунићемо сви
Дефицит у државној каси ове године треба да попуне аранжман с Међународним
монетарним фондом и нова задуживања. Идуће године знатан приход– чак 60
милијарди динара – треба да донесу већи порези.
Већ су припремљене измене закона, а предвиђена су повећања пореза на додату вредност,
затим на добит предузећа те веће акцизе. Промене ће претрпети и досадашњи систем
опорезивања дохотка грађана.
О томе да општа стопа ПДВ-а код нас треба да се повећа с 18 на 20 посто прича се већ дуже. Та
два процента утицала би на повећање цена с око један посто, што значи да би нам за толико
опао и стандард. Та мера требало би да донесе у државну касу 25 милијарди. Нижа стопа се не
би мењала, остала би осам посто. Њоме су обухваћене основне намирнице, попут хлеба, млека,
брашна, меса, као и комуналне услуге. Односно, тај нижи ПДВ и даље остаје у служби заштите
стандарда, а то ће добро доћи најугроженијем слоју становништва, али и свима другима.
Ефекти тог пореза брзо би се осетили, односно у државну касу би се више новца слило
такорећи одмах.
Србија се већ годинама хвали најнижим порезом на добит предузећа од десет посто. За тај
порез предвиђене су и бројне олакшице па се он у суштини плаћа по стопи која не прелази
седам процената. Осим нове стопе од 15 посто, предвиђа се укидање олакшица па бисмо од тог
пореза могли очекивати, као и од ПДВ-а, брзе ефекте. Мана тог повећања је погоршање општег
пословног амбијента у Србији, а ту смо већ сувише лоши. Али, то бисмо лако могли поправити
смањењем административних процедура и убрзањем свеобухватне реформе прописа (СРП). У
последње време СРП је прилично отупео.
Један од најиздашнијих буџетских прихода су акцизе. Плаћају се на деривате нафте, алкохолна
пића и цигарете. Више акцизе брзо донесу веће приходе. Но, професор Економског факултета
Милојко Арсић опомиње да, ако се претера, ефекат може бити контрапродуктиван јер се
стварају услови за добру зараду у „сивој” зони, што шверцери одмах искористе.
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– Цигарете су у Србији међу јефтинијима у региону па, уколико би се нашла права мера код
поскупљења, то не би значајније утицало на шверц. Посебно ако би било пропрећано
појачаним радом порезника и царинских органа – сматра порески стручњак Ђерђ Пап.
Пореско или било које друго поскупљење цигарета у Србији поздравили би и у региону.
Цигарете су само у Македонији и Албанији јефтиније него код нас. У Румунији су чак три пута
скупље, па шверц с источним суседима цвета јер је зарада у „сивој„ зони одлична.
Очекују нас промене и код пореза на доходак грађана. Али, за разлику од претходних, где се
већ може предвидети и повећање и приход, за зараде грађана још нема јасне дефиниције нових
прописа и пореске политике. Код нас су као „богати” опорезовани они који су у току једне
године зарадили троструку просечну плату у Републици и макар динар више. Они плаћају
порез по стопи од десет посто, а за шестоструки просек, плус динар, стопа је 15 посто. Код нас се
из године у годину те основице крећу од 1,5 милион динара до три милиона. Истовремено, к’о
од шале се пријављују зараде од 18, 15 или 12 милиона. Зато је једна од идеја да се повећају
прогресивне стопе и уведе више њих.
– Веће прогресивне стопе би биле сасвим у реду, посебно ако би се то одмерило на одговарајући
начин – сматра Пап. – Али, не треба заборавити ни синтетичко опорезивање грађана. Ми смо
закон о томе чак донели, али је примена одложена. Ту се сабирају сви приходи и примена
таквог прописа би помогла да се јасно сними пореска снага грађана. Подаци до којих би
порезници применом тог закона дошли помогли би да се види не само ко је богат већ и коме је
стварно потребна социјална помоћ.
Д. Вујошевић
Слаба наплата
Осим већих пореских стопа, виши приход доноси и ефикасанија наплата пореза. Ту смо веома
лоши. У извештају Светске банке Србија је добила ниске оцене. Код нас компаније обаве 66
плаћања пореза годишње. Просек у региону је 37. Примедбе је имао и ММФ. Они су сматрали
да фискална дисицплина није довољна, посебно код наплате дуга и пружања услуга
корисницима, затим да је координација између Управе у Београду и регионалних центара
недовољна.
Реформа рада пореске администрације је очигледно исто тако важан задатак као и повећање
стопе пореза. Порезницима је већ деценијама познато да без ефикасне наплате нема пуније
касе. Али познавајући закомпликовану српску администрацију, то ће бити много тежи задатак
од свих других заједно.
http://www.dnevnik.rs/vojvodina/svaki-radnik-pod-budnim-okom

Сваки радник под будним оком
ПЕЋИНЦИ: У складу са датим обећањем, да ће искоренити све лоше навике
запослених у пећиначкој Општинској управи, новоизабрани први човек Сава
Чојчић одржао је састанак са новопостављеним
начелником Општинске управе општине Пећинци Жељком Трбовићем и начелницима свих
одељења, запосленима у Управи и у Агенцији за развој општине Пећинци. Том приликом је
истакао да постоји дуговање локалне самоуправе од преко 300 милиона динара, које је
направљено у претходном периоду.
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- Исплата ваших личних доходака није доведена у питање и тражим од свих вас да своје радне
задатке обављате савесно и професионално. У наредном периоду ћу инсистирати на
квалитетнијем и систематичнијем раду, свако ко свој посао обавља савесно и професионално,
не мора да брине за радно место.
У Општинској управи, јавним предузећима и установама запослено је 55 приправника, у
оквиру пројекта који је претходна власт реализвала са Покрајинским секретаријатом за рад,
запошљавање и равноправност полова. То је са људима запослени на јавним радовима, више
него што је овим пројектом предвиђено.
Утрошком 14 милиона динара, колико су Покрајина и локална самоуправа заједнички
издвојиле за реализацију овог пројекта, он ће бити прекинут – казао је председник Чојчић.
Новоизабрани директор Агенције за развој општине Пећинци Милан Алексић је додао да
током обиласка приправника трећину није нашао на радним местима на која су распоређени,
док је нови начелник Општинске управе Жељко Трбовић казао да ће све учинити да од
пећиначке Општинске управе направи професионалну и политички независну Управу.
- Циљ ми је да Управа квалитетно прати рад Скупштине општине и Општинског већа, али и да
буде професионални сервис грађанима и инвеститорима. Биће направљена и нова
систематизација радних места у Управи, кроз коју ћу настојати да применим сва позитивна
искуства која сам стекао десетак година радећи у локалној самоуправи у Инђији.
Увођењем нове опреме и софтверских решења знатно прецизније ће бити праћен учинак сваког
појединачног радника у Управи – истакао је начелник Трбовић.
Ј. Антић
Кроз отворена врата до председника
Од петка, 17. августа, председник општине Пећинци Сава Чојчић уводи „дан отворених врата“
за грађане. Тако ће сваког петка, од 10 до 13 часова, грађани пећиначке општине бити у
могућности да се, без претходног заказивања, обрате председнику општине, или његовим
најближим сарадницима, те надлежне упознају са проблемима са којима се суочавају и за чије
решавање им је потребна помоћ локалне самоуправе.

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1069:Bez-smanjenja-plata-nemau%C5%A1teda&catid=9&Itemid=120

Без смањења плата нема уштеда
Саветница министра финансија за порески систем и Пореску управу Милица Бисић изјавила је
јуче да је тешко очекивати смањење буџетских расхода без ограничавања раста плата у јавном
сектору и пензија, наглашавајући да је за то потребан политички и социјални договор.
Чињеница је да две трећине буџета иде на плате у и пензије и да се без ограничавања раста
ових ставки тешко може очекивати неопходно смањење расхода. Ми се надамо да ћемо
постићи политички и социјални договор око одговарајућих измена у кретању плата у јавном
сектору и пензија , навела је Бисић у интервјуу Тањугу.
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Истичући да се нада да ће сви схватити тежину ситуације и дати допринос њеном разрешењу,
Бисић је рекла и да су у току припреме ребаланса буџета и да се о томе већ воде разговори са
буџетским корисницима. Она је изразила очекивање да ће све заинтересоване стране схватити
да без значајнијих уштеда на расходној страни неће бити могуће да се постојећи дефицит
смањи, и што је још важније, мањак у буџетској каси у следећој години сведе на неку разумну
меру. Уколико се разуме ситуација, значајне уштеде су могуће, тврди Бисић, уз напомену да ће
све бити јасније по окончању разговора са буџетским корисницима, који су у току. Саветница
министра финансија, која се налази и на челу Радне групе за порески систем и реформу
Пореске управе, истиче да то тело има задатак да припреми законске измене које ће
поједноставити порески систем, исправити уочене аномалије, уклонити непотребну
бирократију и олакшати пословање пореских обвезника и рад порезника. Радна група
анализира пореску политику, дакле, све основне пореске облике, а основни план је да део
закона буде измењен у септембру са применом од 1. октобра, а други део у новембру са
применом од 1. јануара 2013. године, прецизирала је Бисић. Она је додала и да је намера да већ
у другој половини августа почне јавна расправа и да се представе најновији нацрти измена
закона. Бисић је указала да је извесно да ће доћи до повећања неких пореских стопа, али није
могла да прецизира о којим пореским облицима је реч и у ком проценту ће бити тај раст.
Имајући у виду величину наслеђеног дефицита чини се вероватним да ће се неке пореске стопе
повећати. Још, међутим, није познато које стопе и у ком проценту, јер треба да се види колике
су могуће уштеде у расходима до краја године, што је први начин смањивања дефицита,
нагласила је она. Наводећи да реформа пореске администрације није краткорочан посао,
саветница министра је додала да она, поред измена закона, захтева систематско улагање у
људске и материјалне ресурсе управе. Рецимо, електронска комуникација подразумева
проширење система који сада постоји само за велике пореске обвезнике, што захтева додатна
информатичка унапређења, нагласила је Бисић. Према њеним речима, идеја је и да се омогући
уплата пореза и доприноса само једним налогом уместо садашњих најмање десетак. Уз
осавремењивање радних услова, верујем да неће бити недостижан циљ који смо поставили љубазна, доследна и непристрасна пореска администрација, рекла је Бисић. Она се осврнула и
на најаву укидања плаћања пореза на додату вредност (ПДВ) пре наплате робе, истичући да је
идеја да се ова могућност односи само на одређену групу обвезника, који представљају битну
већину по броју, али у укупним приходима од ПДВ-а немају високо учешће у буџету. Померање
обавезе плаћања ПДВ са момента издавања рачуна на моменат његове наплате начелно не
мења величину прихода већ почетно смањује ликвидност буџета. Овај почетни утицај на
ликвидност ублажен је чињеницом да померање обавезе плаћања прати и померање права на
одбитак претходног пореза са момента пријема рачуна на моменат његовог плаћања, објаснила
је Бисић будуће намере Министарства финансија и привреде. Тањуг

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1030:Privredu-spasava-samo-poreskareforma&catid=8&Itemid=119

Привреду спасава само пореска реформа
Српској привреди најпотребнија је темељна пореска реформа, изјавио је у разговору за
Привредни преглед, председник Привредне коморе Србије (ПКС), Милош Бугарин.
Коментаришући мере које је најавила нова Влада за стабилизацију економије које полазе од
крпљења рупа у буџету и сређивања приходне стране, Бугарин је оценио да би целовита
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пореска реформа могла да буде спроведена до краја ове године и изразио очекивање да бисмо
кроз њу имали смањење фискалних и парафискалних намета и омогућили пословање у
легалним токовима што већег броја предузећа, али и заустављање пада привредне активности
и индустријске производње.
Најављене олакшице и стимулативне мере за занатлије, мала и средња предузећа су добре и
позитивне, али ће те мере растеретити само део српске привреде. За релаксацију целе српске
привреде неопходна је потпуна, неутрална, стимулативна и подстицајна пореска реформа која
би знатно смањила трошкове пословања, казао је Бугарин. Како је истакао, Министарство
финансија и економије сада је фокусирано на обезбеђивање средстава за покриће буџетског
дефицита, исплату плата и пензија, али је упозорио да ни пореска реформа није ништа мањи
приоритет. Смањење буџетског дефицита, по њему, мора се надокнадити новим задуживањем
под повољнијим условима или продајом одређене државне имовине, али и смањењем јавне
потрошње која је за 25 одсто већа од онога што производимо. У оквиру мера које би Влада
Србије требало да предузме као одговор на горуће, али и дугорочне проблеме српске економије
и привреде, Бугарин је указао да је, уз велики буџетски дефицит који је последица неумерене
јавне потрошње и начина на који се Србија задуживала под неповољним условима у протеклом
периоду, проблем и укупан јавни дуг од 24 милијаде евра. Један од кључних проблема и
изазова са којим је суочава нова Влада јесте и решавање проблема незапослености у Србији. Он
је подсетио да незапосленост расте из године у годину и навео да је стопа незапослености у
Србији 2001. године била 12,2 одсто, 2011. 23,7 одсто, а да је сада виша од 25 одсто. Нису
нереалне прогнозе да би до краја године стопа незапослености могла да пређе 30 процената,
упозорио је Бугарин. И додао да је неопходно и преиспитати досадашње ефекте мера
запошљавања које до сада, како је оценио, нису дале позитивне резултате. Председник
Привредне коморе Србије сматра да је за заустављање ових негативних трендова и
оживљавање привредне активности и индустријске производње, неопходно доношење новог
закона о запошљавању, реформа школства и образовања кадрова који су потребни привреди,
као и социо-економски дијалог Владе, послодаваца и синдиката. Бугарин је изразио очекивање
да ће актуелна Влада Србије више пажње посветити квалитетнијем дијалогу са привредом,
уважавајући сугестије и предлоге реалног сектора и подсетио на Предлог нове економске
политике од 2012. до 2016. године који је израдила ПКС и проследила Влади као платформи за
могуће разговоре. У фокусу ових мера налазе се решења за горући проблем српске привреде неликвидност, на који привредници упозоравају већ дуже време. Укупна међусобна дуговања
привреде и државе износе око 4,5 милијарди евра. То су огромна средства која нису у српском
финансијском крвотоку и праве зачарани круг да свако свакоме дугује. Неопходно је доношење
закона о рочности и обавезности измиривања обавеза државе и великих трговинских ланаца,
истакао је Бугарин. Он је навео да се у Европској унији дугови измирују до 30 дана, док је у
Србији тај просек 128 дана и додао да би поред доношења закона, требало измирити заостала
дуговања, увести фер односе у привреди и правило да исти аршини важе и за државу када су
камате на дуговања у питању. Бугарин је напоменуо да многи трговински ланци дају одложено
плаћање између 90 и више од 200 дана и да тај трошак и курсне разлике сносе произвођачи,
што их присиљава да се задужују под неповољним условима да би измирили обавезе.
Председник ПКС позитивно је оценио најаву формирања Савета за препород српске привреде
који је најавио премијер Ивица Дачић, истакавши да очекује да у том телу буду еминентни
економски стручњаци и привредници, који ће делегирати Влади квалитетне предлоге и заједно
креирати одрживу економску политику у наредне четири године. @АНТРФИЛЕ: Држава
привреди дугује милијарду евра Држава тренутно дугује привреди више од милијарду евра, а
реални сектор између себе 3,4 милијарде евра и зачарани круг дуговања и неликвидности може
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бити решен само доношењем закона који би рокове плаћања ограничио на 45 дана, оценио је
председник Привредне коморе Србије.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/337861/Milica-Bisic-Bez-ogranicenja-plata-i-penzija-nema-smanjenja-rashoda

Милица Бисић: Без ограничења плата и
пензија нема смањења расхода
Тањуг
Саветница министра финансија за порески систем и Пореску управу Милица Бисић изјавила је
данас да је тешко очекивати смањење буџетских расхода без ограничавања раста плата у јавном
сектору и пензија, наглашавајући да је за то потребан политички и социјални договор.
"Чињеница је да две трећине буџета иде на плате у и пензије и да се без ограничавања раста
ових ставки тешко може очекивати неопходно смањење расхода. Ми се надамо да ћемо
постићи политички и социјални договор око одговарајућих измена у кретању плата у јавном
сектору и пензија ", навела је Бисић у интервјуу Тањугу.

Поједностављивање пореза
Саветница министра финансија, која се налази и на челу Радне групе за порески систем и
реформу Пореске управе, истиче да то тело има задатак да припреми законске измене које ће
поједноставити порески систем, исправити уочене аномалије, уклонити непотребну
бирократију и олакшати пословање пореских обвезника и рад порезника.
Она је изразила очекивање да ће све заинтересоване стране схватити да без значајнијих уштеда
на расходној страни неће бити могуће да се постојећи дефицит смањи, и што је још важније,
мањак у буџетској каси у следећој години сведе на неку разумну меру.
Уколико се разуме ситуација, "значајне уштеде су могуће", тврди Бисић, уз напомену да "ће све
бити јасније по окончању разговора са буџетским корисницима, који су у току".
Већи порези од 1. октобра
Бисић је указала да је извесно да ће доћи до повећања неких пореских стопа, али није могла да
прецизира о којим пореским облицима је реч и у ком проценту ће бити тај раст.
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"Радна група анализира пореску политику, дакле, све основне пореске облике, а основни план
је да део закона буде измењен у септембру са применом од 1. октобра, а други део у новембру са
применом од 1. јануара 2013", прецизирала је Бисић.
"Имајући у виду величину наследјеног дефицита чини се вероватним да ће се неке пореске
стопе повећати. Још, међутим, није познато које стопе и у ком проценту, јер треба да се види
колике су могуће уштеде у расходима до краја године, што је први начин смањивања
дефицита", нагласила је она.
Према њеним речима, "идеја је и да се омогући уплата пореза и доприноса само једним
налогом уместо садашњих најмање десетак".
"Уз осавремењивање радних услова, верујем да неће бити недостижан циљ који смо поставили љубазна, доследна и непристрасна пореска администрација", рекла је Бисић.
ПДВ по реализацији смањује ликвидност буџета
Бисићева се осврнула и на најаву укидања плаћања пореза на додату вредност (ПДВ) пре
наплате робе, истичући да је идеја "да се ова могућност односи само на одређену групу
обвезника, који представљају битну већину по броју, али у укупним приходима од ПДВ-а
немају високо учешће у буџету".
"Померање обавезе плаћања ПДВ са момента издавања рачуна на моменат његове наплате
начелно не мења величину прихода већ почетно смањује ликвидност буџета.
Овај почетни утицај на ликвидност ублажен је чињеницом да померање обавезе плаћања прати
и померање права на одбитак претходног пореза са момента пријема рачуна на моменат
његовог плаћања", објаснила је Бисић будуће намере Министарства финансија и привреде.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/337890/Ministarstvo-zdravlja-i-RFZO-Problem-trudnica-i-porodilja-ce-biti-resen-uroku

Министарство здравља и РФЗО: Проблем
трудница и породиља ће бити решен у року
Тањуг
Повереница за заштиту равноправности Невена Петрушић упутила је препоруку да се свим
трудницама и породиљама омогући једнака здравствена заштита и овере књижице иако им
њихов послодавац не уплаћује редовно доприносе, а у Министарству здравља и Републичком
фонду за здравствено осигурање (РФЗО) наводе да ће тај проблем бити решен у предвиђеном
року.
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У РФЗО наводе да је тим поводом одржан састанак и да је договорено да Министарство здравља
у најкрацем року достави фонду свој став о питању овере књижица тим категоријама
становниства.
У Министарству здравља, такође, кажу да је препорука поверенице стигла и да ће се проблем
решити у предвиђеном року, а да је за решавање тог проблема дат рок од три недеље.
Помоћница поверенице за заштиту равноправности Љиљана Лончар изјавила је јуче Тањугу да
та стручна служба очекује одговоре РФЗО и Министарства здравља везане за препоруку да се
свим трудницама и породиљама омогући једнака здравствена заштита и овере књижице иако
им њихов послодавац не уплаћује редовно доприносе.
- У тој препоруци смо наложили РФЗО да омогући оверу здравствених књижица трудницама,
породиљима и женама које планирају породицу, односно да фактичку ситуацију у којој су се
оне нашле изједначи са ситуацијом трудница и породиља које су незапослене и које уживају
пуну здравствену заштиту само на основу те ситуације - рекла је Лончар и додала да је
препорука упућена и Министарству здравља.
Она је појаснила да породиље и труднице које су запослене не могу да овере здравствене
књижице јер им послодавац није уплатио доприносе за здравствено осигурање, што значи да се
налазе у неједнаком положају у односу на оне које су незапослене.
Према њеним речима, не могу жене саме да сносе трошкове лечења и прегледа зато што
послодавац не уплаћује доприносе и зато што неки државни орган не обавља контролу уплате
доприноса.
Лончар је истакла да су представници Канцеларије поверенице разговарали са
представницима РФЗО, који су се, како је навела, изјаснили да не могу да реше проблем сами и
да у то мора да буде укључено Министарство здравља.
Она је навела да је повереница реаговала на основу притужбе једне породиље која није могла
да овери здравствену књижицу зато што послодавац није упућивао доприносе за здравствено
осигурање, те се тако нашла у ситуицији да није могла да обави лекарски преглед.
Лончар је казала да је то тело испитало ситуацију и да је утврђено да и у другим случајевима
сличне природе постоји основ да се реагује и донесу препоруке.
Министарство здравља још раније је указало да је редовна уплата доприноса за здравствено
осигурање кључни проблем у финансирању одрживог система обавезног здравственог
осигурања.
Према подацима Министарства финансија, односно Пореске управе, крајем јуна, дуговања
обвезника уплате доприноса (правних лица, пољопривредника и предузетника) износила су
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126 милијарди динара, од чега је због стечаја, ликвидације, приватизације, као и брисања
предузећа из регистра Агенције за привредне регистре ненаплативо 84 милијаре динара.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/337900/Sindikat-IMK-14-oktobar-najavio-blokadu-puta-Krusevac--Jasika

Синдикат ИМК "14. октобар"
блокаду пута Крушевац - Јасика

најавио

Танјуг
Одбор самосталног синдиката ИМК "14. октобар" блокираће сутра путни правац Крушевац Јасика јер разговори са руководством предузећа, везани за побољшање материјалног положаја
радника, нису дали резултате, рекао је председник синдиката Љубиша Велимировић.
Он је казао Тањугу да ће од сутра свакодневно бити организоване блокаде овог путног правца, а
уколико се проблеми у "14. октобру" не реше, могуће је и заоштравање протеста и блокада
магистралног пута Краљево - Појате.
- Састанци са генералним директором Мићом Рајићем нису дали резултате и једино што нам је
рекао јесте то да држава мора да помогне "14. октобру" са 100 милиона динара, што је тешко
изводљиво - казао је Велимировић.
Подсетивши да зараде у овом предузећу касне осам месеци, он је нагласио да се зарада за
новембар 2011. делила у осам рата и додао да радницима, такође, нису оверене здравствене
књижице.
- Иако постоје велика дуговања према запосленима и синдикатима, јасно нам је да блокада
пута представља потез који није популаран. Међутим, није у реду ни да останемо усамљени у
жељи да спасемо радна места и егзистенцију запослених која је сада угрожена - истакао је
Велимировић.
Он је нагласио да ће приликом блокаде пута, запослени у "14. октобру", пропуштати хитну
помоћ, ватрогасце и полицијску управу.
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.289.html:392848-Ljajic-Sad-ce-bogati-da-osete-krizu

Љајић: Сад ће богати да осете кризу
Данијела МИЛИНКОВИЋ
Министар трговине Расим Љајић: Спровешћемо реформу пореске политике, како
би они који зарађују више, давали више, али биће тешко. Неће бити поскупљења
хлеба и већег ПДВ на храну
НАЈТЕЖИ испит за ову владу неће бити ни Косово, ни Европа, већ како да се избори са кризом
и обезбеди бољи живот грађанима. На томе ће и ова и свака будућа влада или опстајати или
пропадати. За септембар спремамо пакет антикризних мера, у којима ће кључ бити - радикална
штедња државе и пребацивање терета кризе на богате.
Ово, у интервјуу за "Новости", поручује Расим Љајић, потпредседник Владе и министар спољне,
унутрашње трговине и телекомуникација.
* На који начин ћете попунити рупу у буџету која тренутно износи две милијарде
евра, а простора за нова задуживања готово више нема?
- Два су начина да се санира огромни дефицит државне касе. Први је да штедимо што је више
могуће. А други да пронађемо модел да повећамо приходе, који су значајно мањи од
планираних. Има доста маневарског простора. Од смањења разних агенција, чији се тачан број
уопште не зна, а има их више од 160. Биће ограничене плате у јавном сектору, са горњим
лимитом од 165.000 динара. И код путовања државних функционера и коришћења службених
аутомобила постоји велики простор за уштеде.
* Значи ли то да ће Влада бити ригорознија код одобравања путовања и да ће
"приземљити" министре?
- Апсолутно. Треба све рационализовати и ићи само на путовања од којих има неке користи, а
не да све претварамо у политичка путовања без икаквог ефекта, за лични маркетинг појединца,
што се дешавало.
* Штедња неће бити довољна, мораће се нешто и зарадити...
- Осим штедње, морамо да нађемо и додатне изворе прихода. Ниједна земља, па ни Србија, не
може да изађе из кризе ако не повећа извоз, а за то је потребно да имате конкурентан
производ. Друга могућност је привлачење инвестиција, што није нимало лако у овом тренутку.
* Извозници се жале да нема повећања производње док год је курс динара
нереално висок?
- За привреду је најважније да курс буде предвидив.
ЗАСАДА БЕЗ ПРОДАЈЕ "ТЕЛЕКОМА"* Да ли ће Влада продавати "Телеком" како би попунила
касу?
- Та опција се, засада не разматра. Идеја је да се "Телеком" модернизује, професионализује
менаџмент, како би компанија издржала конкуренцију.
* Верујете ли да ће нови гувернер успети да стабилизује домаћу валуту?
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- Очекујем да НБС и Влада заједно раде у креирању и вођењу монетарне политике, јер су курс и
држање инфлације под контролом предуслови за привредни опоравак.
* Да ли ће у пакету антикризних мера бити и повећање стопе ПДВ?
- То је крајња мера. Сигурно је да неће бити подизања ПДВ на храну. Да ли ће се ићи на
подизање стопе на 20 одсто, Влада ће одлучити након детаљне анализе да ли је то једини начин
да се остваре додатни приходи. У сваком случају, не можемо терет кризе једнако да
преваљујемо на оне који једва састављају крај с крајем и богате. Биће спроведена реформа
пореске политике, како би они који зарађују више, и држави давали више.
* Може ли то што је претходна власт вештачки држала ниске цене животних
намирница сада овој влади, и вама као ресорном министру, да се врати као
бумеранг, кроз штрајкове, социјалне потресе?
- Прошлог септембра донета је прва уредба о ограничавању маржи на пет основних животних
намирница, јер је то било нужно да би се спречио хаос на тржишту. Када се стави све на вагу,
већи су позитивни него негативни ефекти те мере.
* Хоћете ли подлећи притиску пекара за поскупљењем хлеба?
- Наставићемо дијалог са пекарима и одлука мора бити резултат чисте економске рачунице, а
не било каквих политичких калкулација. У овом тренутку нема разлога за повећање цене
хлеба, и тако ће остати сигурно до 30. септембра, док је уредба о ограничавању маржи на снази.
После ћемо видети како стоје биланси жита, а чињеница је да род пшенице неће бити на нивоу
домаћих потреба. И прионоси кукуруза, соје и сунцокрета су мањи од прошлогодишњих, што
може да се одрази на цену сточне хране и, последично, на цене меса.
* Министар Динкић каже да пара за плате и пензије има још само за август...
- Ова влада на сваки начин мора да обезбеди новац за плате, пензије и социјална давања. Сад је
сав терет на Министарству финансија, они морају да цеде суву дреновину. Зато морамо
значајно да штедимо, повећамо приходе и спроводимо реформе, јер су без њих све мере
узалудне.
* Кажете да се Влада суочава са многим изазовима и наслеђеним проблемима.
Седели сте и у претходној влади, осећате ли и личну одговорност што неке ствари
нису брже и боље решаване?
- И прошла влада се суочавала са истим, наслеђеним проблемима, са којима се суочава и ова Косово, ЕУ, лоша економска ситуација... Мислили смо да ће глобална криза проћи, да ће ова
влада функционисати у новим околностима, али се то није догодило. Споро се опоравља и
европско тржиште. То није тражење алибија, него реалност. И поред околности у којима је
функционисала претходна власт, ипак је очувана економска и друштвена супстанца, а кроз
кризу смо прошли без већих потреса и нестабилности.
НИСАМ СЕ ВИДЕО СА ТАДИЋЕМ* Јесте ли се видели са Тадићем од када сте ушли у нову
владу? - Са Тадићем се нисам видео. Повремено се виђам и чујем са скоро свим
потпредседницима, људима из врха. Примећујем да су ми неки замерили због одлуке да уђем у
владу, али шта да се ради... Тешко сам преломио да уђем у владу, али сад сам у новим
околностима и у њима морам да дам максимум.
* Чији кабинет боље функционише, Цветковићев или Дачићев?
- Сувише је рано за поређење, Влада ради тек три недеље у овом саставу. Оно што је одлика и
ове и претходне владе, то је да су хетерогене, састављене од великог броја странака. То је
велики хендикеп.
* Већ су почели и први сукоби. Очекујете ли да свађе обележе рад ове владе?
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- Нажалост, повремене варнице треба очекивати у свакој влади која је састављена од великог
броја странака.
* Како сарађујете са колегама из СНС?
- Имам одличну сарадњу са Александром Вучићем, надам се да ће се тако и наставити, јер је то
предуслов за постизање резултата.
* Замерају вам да је и нова влада наставила да се понаша као да су институције део
партијског ратног плена, иако су све партије у кампањи давале велика обећања о
департизацији?
- Колегама у Влади сам отворено рекао да министар треба да преузме потпуну контролу око
избора најближих сарадника, и да сам плати цех због избора стручњака или партијских
послушника. Против сам поделе кључних позиција по ресорима по партијском кључу. Али, то
ће тешко ићи. Што се мене лично тиче, у овом министарству задржаћу сваког ко је добро
радио, без обзира на партијску књижицу.
* Шта бисте одговорили онима који поручују да ће ова влада бити кратког даха?
- Никад се не бих кладио на рок трајања владе. Ни оној влади нико није предвиђао да ће
дочекати пун мандат, па се то десило. Ни сам нисам веровао у то. Ова влада делује у екстремно
тешким условима и незахвално је прогнозирати.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:392827-Seca-velikih-zarada

Сеча великих зарада
Д. И. К. - С. Б.
Први извор штедње, према мерама нове Владе, биће плате запослених у јавном
сектору. Уместо по 500.000, менаџерима и функционерима максимално - 140.000
динара
ГЛАВНИ извор штедње, по мерама са којима је Влада до сада изашла, биће плате запослених у
јавном сектору. Пре свега менаџера предузећа, агенција, фондова... Уместо по 500.000 динара,
колико сада зарађују први људи појединих институција, максимална основица биће 140.000
динара.
Најављују се и уштеде смањењем броја агенција, којих тренутно има око 130, а коштају државу
најмање 800 милиона евра годишње. Радне групе Министарства финансија започеле су
анализу и конкретни предлози ће стићи у септембру.
Држава Србија сада нема прецизан списак свих својих тела, нити свих својих радника. Број
запослених, ако је судити по најавама министра финансија и привреде Млађана Динкића, неће
се смањивати. Током кризе неће бити отпуштања запослених, али ни отпремина, за које нема
пара. Тако без посла неће остати ни запослени у угашеним агенцијама. Државу би, ипак,
требало мање да коштају. Тренутни менаџери заузеће ниже функције у другим службама, па ће
им и плате бити мање.
СМАЊЕЊЕ РАСХОДАСАВЕТНИК министра финансија за порески систем и Пореску управу
Милица Бисић изјавила је да је тешко очекивати смањење буџетских расхода без ограничавања
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раста плата у јавном сектору и пензија, наглашавајући да је за то потребан политички и
социјални договор. Како је рекла, две трећине буџета иде на плате и пензије.
Нови закон ће, осим лимитирања плата, увести и платне разреде. Тренутно се исти послови, са
истим квалификацијама, различито вреднују у зависности од државне институције. Плате се
сада рачунају по пет различитих основица и око 600 коефицијената. Возач у једном
министарству може да прима значајно мању плату од колеге запосленог у агенцији. Најављени
пропис ће изједначити њихова примања. Разговори са синдикатима, међутим, тек предстоје. А
тема ће бити и редовно усклађивање зарада са трошковима живота.
- Пракса је да се пре ребаланса буџета, а он нас очекује у септембру, седне и преговара са
синдикатима - каже Ивица Цветановић, председник Конфедерације слободних синдиката
Србије. - Влада ефективно ради тек две недеље, тако да верујемо да ће позив уследити. Треба
знати да су зараде у неким деловима јавног сектора у Србији најниже у региону и да многе не
покривају ни просечну потрошачку корпу. Мислимо да би се више уштеде постигло
прерасподелом буџета и укидањем ненаменског трошења. Ако говоримо о лимитирању зарада,
држава мора да води рачуна и о кретању цена. Оне нису лимитиране, па је стандард све гори.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:392869-Sirotinji-ni-za-venac

Сиротињи ни за венац
Б. СТЈЕЉА
Пензијски

фонд

Србије

по

различитим

ценовницима

исплаћује погребне

трошкове. Пољопривредницима за сахрану 14.557 динара, а предузетницима
36.020 динара
Пензијски фонд Србије је током првих шест месеци ове године исплатио 38.914 накнада за
погребне трошкове, а прошле 72.807. Ипак, нису сви рођаци преминулих корисника добили
исти новац. За сахрану пољопривредника Фонд ће до краја септембра давати скромних 14.557
динара, док су два и по пута већи износи намењени породицама умрлих предузетника,
чиновника, војника...
- Републички Фонд ПИО исплаћује погребне накнаде ономе ко сноси трошкове сахране. А,
колики ће бити износи, прописано је Законом о ПИО, и та се одлука ревидира на свака три
месеца - објашњава Јелица Тимотијевић из Фонда ПИО. - У рачунању се полази од просечних
износа пензија за сваку категорију пензионера у претходном кварталу. Будући да се ти
просечни износи знатно разликују, такве су и накнаде.
Како објашњавају у Фонду, ови распони нису случајни и зависе највише од уплаћиваних
доприноса. Пошто су основице за пољопривреднике најниже, ни остала давања из пензијског
осигурања не могу бити висока.
У финансијском сектору додају да је последњи ценовник на снази од јула и да се неће мењати
до октобра када ће се подвући нови просек пензија за сваку категорију.
ПЛАН ДВЕ ГОДИНЕПензијски фонд има и написане пројекције расхода за наредне две
године. Према првим очекивањима, за исплату погребних трошкова Фонд ће идуће године
највероватније потрошити 2.758.000.000, а у 2014. - 2.943.000.000 динара.
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- Тренутно за сахрану пензионера из некадашње категорије запослених (укључујући и војне)
Фонд исплаћује 37.697 динара, за бивше предузетнике 36.020, а за ратаре само 14.557 динара каже Тимотијевићева.
Ови расходи, међутим, нису мали јер је само на рачуне 57.736 породица преминулих
службеника, радника државних и јавних предузећа, у прошлој години уплаћено скоро две
милијарде динара (1.967.285.476 динара). За 2.584 Фамилије преминулих предузетника дато је
77.403.633, док је на рачуне 12.487 најближих сродника преминулих пољопривредника
исплаћено 160.463.024 динара.
Ипак, ма како многим породицама овакви обрачуни деловали неправедно, а износи накнада
нелогични јер најсиромашнији добијају најмање, они ће се још дуго примењивати.
- За сада нема говора о мењању Закона о ПИО. Није било никаквих ни иницијатива ни
предлога да се овај члан измени па до тога сасвим сигурно неће доћи у скорије време потврдио је за "Новости" Зоран Милошевић, помоћник министра у Сектору за пензијско и
инвалидско осигурање Министарства рада.
СЕЛО СВУДА НА ПОСЛЕДЊЕМ МЕСТУ
Последњи подаци Фонда показују да је просечна пензија 1.409.883 осигураника бившег Фонда
за запослене 25.121 динар, што је 59,3 одсто републичке плате. Пензије 63.938 самосталних
делатника у просеку износе 24.004 динара, а убедљиво најтање чекове примају
пољопривредници. На списку Фонда њих је тачно 216.766, а просечна примања су им само
9.708 динара, односно 22,9 одсто просечне плате.

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1156680/Umro+Milenko+Smiljani%C4%87.html

Умро Миленко Смиљанић
Бивши лидер Савеза
преминуо у Суботици.

самосталних

синдиката

Србије

Миленко

Смиљанић

Некадашњи председник Савеза самосталних синдиката Србије Миленко Смиљанић преминуо
је јутрос после краће болести у Суботици, потврђено је Тањугу у суботичкој организацији
синдиката.
Миленко Мика Смиљанић рођен је 1942. године у Барлову, општина Куршумлија, у породици
железничара. Основну школу завршио је у Младеновцу, гимназију у Аранђеловцу, а потом је на
Филозофском факултету у Београду дипломирао социологију.
Смиљанић је радио на Радничком универзитету, потом предавао на Економском факултету и
био директор "Суботица филма".
За секретара Већа Савеза синдиката Суботице изабран је 1989. године, у време "јогурт
револуције", да би нешто касније постао и председник овог општинског већа.
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За председника Већа Савеза синдиката Србије изабран је пет дана после октобарских промена
2000. године. На Дванаестом конгресу Савеза синдиката Србије, у априлу 2002. године
реизабран је за председника.
Са места председника Савеза самосталних синдиката Србије повукао се почетком јула 2007.
године, а на том месту га је наследио садашњи председник Љубисав Орбовић.
Време и место сахране биће накнадно саопштени.
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