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Џејн Армитиџ: Нема пара мимо правила
Сандра БУЛАТОВИЋ
Координатор Светске банке говори за „Новости“ о условима финансијске подршке
Светске банке. Само нови уговор са ММФ обезбедиће нашу подршку. Контрола
плата и већи порези неопходни
СРБИЈА мора да обнови споразум са Међународним монетарним фондом уколико жели да
искористи 400 милиона долара Светске банке, намењених подршци буџету. Првих 100
милиона долара су били спремни и почетком године, али је Србија скренула са пута, јер је
дефицит био већи од договореног нивоа - каже, за „Новости“, Џејн Армитиџ, координатор
Светске банке за Југоисточну Европу.
Од опредељених 400 милиона долара, првих 100 би ишло директно у буџет. Преосталих 300
милиона долара би Србија добила кроз два одвојена зајма. Првих сто како би смањила јавну
потрошњу, а преосталих 200 милиона долара за реформу државних предузећа.
* Шта ће се десити уколико Србија не успе да обнови споразум са ММФ?
- Нећете добити 400 милиона долара. То је тешко, али таква су правила. Не можемо да
омогућимо подршку буџету уколико не постоје мере да се на средњи рок смање јавни дуг и
дефицит. То смо учинили и са претходном владом. Само да позајмите 400 милиона долара и
тако увећате дуг, без осигурања да земља планира да смањи зависност од позајмљивања, било
би неодговорно.
* Циљ пројекта буџетске подршке, који је започет 2009, био је смањење јавног
сектора и побољшање социјалних услуга. Има ли напретка?
- Мислим да је било напретка. Било је тешкоћа, нарочито у социјалном сектору, али видимо
мале кораке и сталан напредак. Проблем је што су се те реформе одвијале у времену много
дуже кризе него што смо очекивали. Европска криза и даље траје, прогнозе нису охрабрујуће, а
Србија зависи од ње и у извозу, позјамљивању и инвестицијама. И ове године Србија бележи
негативан раст, зато смо и одлучили да изађемо са 400 милиона долара за годину дана. То је
значајан износ, јер видимо да је веома тешко стање. Расту незапосленост и сиромаштво.
СМЕНА ГУВЕРНЕРА ЛОШ СИГНАЛ* КАКО коментаришете најаве измене Закона о Народној
банци
Србије
како
би
се
сменио
гувернер?
- Принцип независности Народне банке Србије је значајан принцип. Све што умањује ту
независност шаље лош сигнал тржиштима.
* Нова Влада неће скоро отпуштати у јавном сектору. Да ли то значи да пре тога не
можемо да рачунамо на новац Светске банке?
- Реформе не морају да буду у директној вези са бројем људи у јавном сектору. Мислим да
током времена број треба да се смањи, али посматраћемо све помаке. За почетак можете да
зауставите ново запошљавање, а број ће се смањивати кроз пензионисање. Разумљиво је да
Влада, у време оволике незапослености, не жели да отпушта.
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* Као кључне мере предложили сте замрзавање плата и пензија. Како
коментаришете одлучност нове Владе да их не замрзава?
- Могу да разумем да очигледно расте притисак, јер су током кризе примања била две године
замрзнута. Влада треба да уложи доста времена да објасни грађанима зашто је то неопходно.
Реформе неће подразумевати само контролу пензија и плата, већ и повећање пореза. Раст
пореза на додатну вредност ће погодити све који купују. Али, дефицит је тако велики да је то
неопходно. ПДВ зиста није превисок у Србији. То је последња мера сваког министра финансија,
али чини ми се да ће то бити неопходно. Замрзавање плата и пензија, а и реформе, траже доста
времена да би се постигла уштеда.
* Опет трошимо око 14 одсто домаћег производа на пензије, као и пре три године.
Који је прихватљив ниво да бисмо рачунали на подршку Светске банке?
КОРУПЦИЈА ЈЕ ВЕЛИКИ ПРОБЛЕМ* У РАЗГОВОРУ са председником Томиславом
Николићем рекли сте да инвеститори неће долазити у земљу са израженом корупцијом. Да ли
су
вам
се
инвеститори
жалили
на
корупцију
у
Србији?
- Инвеститори ми се нису директно обраћали. Рекла сам председнику да мислим да је важно
што планира да се бори против корупције. Знамо по разним индикаторима да је на Балкану
корупција проблем. Нисам хтела да истакнем Србију као посебан проблем. Борба против
корупције је битна за стварање бољих услова пословања. Председнику Николићу сам честитала
на одлучности да се бори са њом.
- За Србију је 14 процената веома висок ниво потрошње. Мислим да је циљ био да се стигне до
11 одсто. У неким земљама је испод десет одсто. Србија има стару популацију и неизбежна је
велика потрошња на пензије, али је важно да не пробијају буџет. Потребно је добро
контролисати превремено пензионисање, повећати старосну границу. Проблем је што много
људи ради у „сивој“ економији и не плаћа доприносе.
* Када можемо да достигнемо прихватљив ниво?
- Зависи од тога колико људи плаћа доприносе и колико прима пензије. То је компликован
модел. Са Србијом дуго радимо на реформи пензија, али не зато што то Србија споро ради. Све
земље се сусрећу са потребом реформи пензија. Људи живе дуже, и то је добро, али то тражи
промене.
* Говори се о повећању ПДВ. Који бисмо још порез, по вашем мишљењу, могли да
повећамо?
- Порез на додату вредност даје резултате врло брзо. Мислим да је идеја министра Млађана
Динкића да ојача пореску администрацију веома добра, али то тражи више времена. Колико
разумем, размишља да смањи изузетке у плаћању пореза на добит предузећа и да повећа и тај
порез. Мислим да и о томе може да се размишља.
* Влада каже да нам треба три милијарде евра до краја године. Где Србија може да
нађе тај новац и по којој цени?
- Не знам да ли је реч о три милијарде. Ја сам чула да је 1,7 милијарди евра. Важан је договор са
ММФ. Можда би део средстава ММФ могао да иде у буџет, али то је на њима. Светска банка даје
део. Србија ће свакако морати још да позајмљује, да емитује још еврообвезница. Цена ће
зависити од тога да ли улагачи препознају решеност земље да финансије доведе на одржив
ниво.
* Светска банка нуди грејс период од шест-седам година. Да ли сте сигурни да ће
Србија тада бити способна да враћа зајмове? Прети ли нам дужничка криза?
- Искрено се надам да не. Не верујем да је тако. Имамо веома снажно одељење које посматра
кредитни ризик и ми не бисмо позајмили Србији да нисмо уверени да ће вратити.
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Производња чека стране инвестиције
С. Б.
Економски раст Србије могле би да покрену само стране инвестиције у
производњу
РАСТ друштвеног производа, упозоравају економисти, у директној је вези са оствареним
приливом девиза. Па, ако нема "свежих" долара или евра, нема ни нове производње. Нажалост,
Србија није земља која, попут Грчке или Хрватске, сваког лета остварује велике девизне
приходе од туристичке сезоне. Рачуна се да можемо бити срећни ако ове године од туризма
имамо прилив од милијарду евра.
Очигледан мањак девиза, ако се опростимо од нових кредита, можемо да надокнадимо само
већим извозом, продајом државног "блага", неког привлачног јавног предузећа или страним
инвестицијама. Нова влада не планира приватизацију државних гиганата, суша је преполовила
принос наших извозних адута, а за пола године слило се свега 400 милиона евра улагања.
И док се уздамо у то да ће страни инвеститори спознати предности српског пословног
амбијента, економисти објашњавају да је важно и у шта бисмо улагали. Сам прилив девиза не
значи аутоматски и раст српског производа.
- Није исто ако се улаже тако што се преузима постојећа компанија - објашњава економиста
Мирослав Здравковић. - То што нека фирма промени влансика нема утицај на привредни раст.
Прошле године је стигла скоро милијарда евра од продаје "Максија", али је она по привредни
раст била неутрална. Као када би неки страни трговински ланац отворио 20 радњи по Србији.
Он би хипотетички могао да смањи број запослених у малим трговинама, код предузетника.
Битно је да се улаже у нову производњу, у стварање нове вредности. Једна гринфилд
инвестиција од 500 милиона евра у некој индустријској грани може да повећа ту производњу за
десет одсто и да се кроз неколико процената одрази и на укупан привредни раст.
Неравномеран утицај страних инвестиција на српски БДП види се и кроз преглед претходних
година. Највећи прилив од страних улагача, 3,3 милијарде евра, имали смо у 2006. години. У то
време наш домаћи производ је порастао за 3,6 одсто. С друге стране, највећи раст БДП-а Србија
је имала 2004. године - 9,3 одсто. У земљу је кроз директне стране инвестиције тада пристигло
свега 774 милиона евра.
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Ухапшен директор Југоремедије и још три особе због сумње да су злоупотребили службени
положај

Синдикат: Последњи трзаји бивше власти
АУТОР: Г. ВЛАОВИЋ
Београд - Вршилац дужности генералног директора Југоремедије Здравко Деурић, вршилац
дужности директора Луксол фармације и Пенфарма Милана Злокас, овлашћени судски вештак
Стеван Греговић и финансијски директор Југоремедије Анкица Малушић ухапшени су јуче због
сумње да су злоупотребили службени положај и оштетили зрењанинску фабрику лекова
Југоремедија за око 600.000 евра.

Хапшење су спровели припадници Министарства унутрашњих послова Србије, Управе
криминалистичке полиције и Полицијске управе Зрењанин у сарадњи са зрењанинским
Вишим јавним тужилаштвом. Министарство унутрашњих послова Србије је саопштило да
постоји сумња да су ухапшени током 2011. године приликом оснивања фирме Пенфарм од
стране Југоремедија и Луксол фармације проценом вредности земљишта и акција
Југоремедије, која је била виша од тржишне, као и фалсификованим непотписаним
извештајем о процени вредности лиценце лекова мањој од тржишне вредности прибавили
корист Луксол фармацији у износу од 55.396.100 динара и на тај начин оштетили предузеће
Југоремедију.
- Вредност земљишта, које је у ново предузеће унела Луксол фармација приказали су у износу
од 186.000 евра, иако је тржишна вредност 83.000 евра, а процену је обавио стални судски
вештак Стеван Греговић. Осумњичени су вредност акција Југоремедије у власништву Луксол
фармације приказали у износу од 300.000 евра, иако је тржишна вредност тих акција била
100.000 евра. Осумњичени Здравко Деурић, Милана Злокас и Анкица Малушић такође су
извршили пренос комплетног права обнове и регистрације лекова „Цлиацил“ и „Толyцар“ са
привредног друштва Југоремедија на привредно друштво Пенфарм по цени од 63.740 евра
иако је стварна вредност 651.240 евра, а на основу фалсификованог непотписаног извештаја о
процени вредности лиценци наведених лекова сачињеног од такозваног.стручног тима
Југоремедија Зрењанин - наводи се у саопштењу МУП Србије.
У изјави за Данас председник Самосталног синдиката Југоремедије Владимир Пецикоза истиче
да верује у невиност Деурића и осталих ухапшених и да ће судски поступак доказати да они
нису криви.
- У ранијим разговорима са директором Деурићем сам добио његова уверавања да су све
пословне трансакције због којих је сада осумњичен за проневеру, биле урађене по закону и уз
консултацију еминентних адвоката. Искрено говорећи, уверен сам да иза хапшења Деурића и
осталих стоји бивша власт која се непријатељски односила према Југоремедији. Реч је о
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последњем трзају бивших власти које су на све начине покушавале да саботирају рад фабрике.
У последње две године полиција је пет пута проверавала наше пословање, били смо под
сталним притисцима и на крају је ево дошло и до хапшења која ће негативно утицати на
пословни углед Југоремедије - наглашава Пецикоза.
Он додаје да су синдикалци за хапшење сазнали јуче ујутро. Покушали су са адвокатима да
посете ухапшене, али им то није дозвољено.
- Све што знамо је да ће у року од 48 сати да буду изведени пред истражног судију. С обзиром да
је истрага у току, ни адвокати осумњичених нису могли да нам кажу ништа више - навео је
Пецикоза.
Он је истакао да је симптоматично да су хапшења уследила након паљевине аутомобила
Здравка Деурића пре неки дан у Зрењанину, свакодневних притисака и претњи упућених њему,
а након што је Европска унија затражила да се испитају 24 спорне приватизације у Србији,
међу којима је и приватизација Југоремедије.
- Такође је занимљиво да је до хапшења дошло након што је Југоремедија тужила државу
Србију за претрпљену штету у незаконитој приватизацији - каже Пецикоза.
Ко је крив?
Југоремедију је 2002. године купила македонска фирма Јака 80 бизнисмена Јовица
Стефановић Нини, а после вишегодишњих протеста радника-малих акционара, држава је
раскинула купопродајни уговор због неправилности. Мали акционари су потом изабрали ново
руководство на чијем челу је био Деурић, али је фирма наставила да се суочава са тешкоћама.
Неке лиценце за производњу лекова су изгубљене, запослени у последњих неколико месеци
не примају личне дохотке а у једном тренутку фабрика је била суочена са могућношћу стечаја
до кога ипак није дошло. Радници су се поделили, и док једни за лоше финансијске резултате
оптужују актуелно руководство, други тврде да је кривац држава.
http://www.danas.rs/danasrs/srbija/novi_sad/sindikat_trazi_reviziju_privatizacija.40.html?news_id=245164

Синдикат тражи ревизију приватизација
АУТОР: А. И.
Представници синдиката Солидарност поднеће захтев за ревизију приватизације за неколико
новосадских предузећа која су након промене власника пропала или су у веома тешкој
ситуацији. Како каже председница овог удружења Гордана Којић, синдикалци су се на овај
потез одлучили поводом ситуације у којој се тренутно налазе радници Новитета, којима нису
уплаћивани доприноси за последње две године.
- Тражићемо да се преиспита приватизација у неколико градских предузећа у којима смо
имали синдикално представништво. Међу њима су Југоалат и Петар Драпшин, који су потпуно
уништени, а њихови радници преварени - рекла је Гордана Којић.
Из синдиката поручују да је један од главних разлога што је Новитет у лошој ситуацији то што
београдска фирма Зекстра, која је већински власник Новитета, не измирује своја дуговања
према овом новосадском предузећу.
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Према финансијском извештају Новитета за 2011. годину, потраживања према матичном
правном лицу су 82.275.000 динара. Власник 85,15 одсто акција Новитета је Зекстра, чији је
већински власник Драган Ђурић са уделом од 99,24 процента.
Радници Новитета и даље су у штрајку будући да власник није уплатио целокупну прву рату
репрограма дуга, иако је тако било најављено за петак, изјавила је потпредседница синдиката
Солидарност и радница ове фирме Александра Игњатовић. Према њеним речима, на питање
када ће им бити уплаћени доприноси, радници од управе нису добили конкретан одговор, уз
објашњење да Новитет тренутно нема средстава за то.
- Нама је речено да Новитет сада за то нема новца и да се чека да стигну уплате од Зекстре, како
би могли да измирују тај репрограмски дуг према Пореској управи - рекла је Игњатовићева.
Према њеним речима, власник Новитета Драган Ђурић крајем прошле недеље уплатио је само
део прве рате дуга, а уколико до средине седмице не измири дуговања, Пореска управа има
право да започне заплену имовине предузећа, што би практично значило гашење Новитета.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/prinudno-se-odmara-300-radnika-nis

Принудно се одмара 300 радника НИС-а
Од јуче је, као што је и било најављено, око 300 радника Нафтне индустрије Србије
упућено на плаћени годишњи одмор. Да су јуче отишли на принудни одмор за наш
лист је потврдило неколико радника НИС-а који су потписали решење о томе.
Како су рекли, на тај одмор упућени су уз објашњење да је тај корак у складу са чланом 53
колективног уговора – због смањења обима посла, али они који се сада принудно одмарају
указују на то да тај члан не предвиђа такву солуцију.
Да је одлазак на плаћени одмор изазван смањењем обима послова већ раније су рекли у НИС-у.
Радници ће на овом одмору провести 45 радних дана, после чега ће се вратити на своја радна
места, како је недавно изјавио и генерални директор НИС-а Кирил Кравченко.
Иначе, запослени из НИС-а који се одлуче на добровољни одлазак из предузећа добијају
отпремнину, која у складу с одредбама Закона о раду и социјалним програма. Тим програмом
предвиђене су отпремнине од 750 евра по години радног стажа, а социјални програм важи до
краја ове године, односно до тада ниједан радник не може бити технолошки вишак.
После тога, ти, или неки други радници, могу постати технолошки вишак, а за сада се још увек
не може прецизно рећи под којим условима ће они одлазити јер репрезентативни синдикати
преговарају с пословодством о висини отпремнина после 2013. године, и то се мора договорити
до краја ове године.
Д. Млађеновић
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Куповина пумпи ОМВ-а у Хрватској
Нафтна индустрија Србије ушла је у други круг тендера за куповину акција аустријске нафтне
компаније ОМВ у Хрватској и Босни и Херцеговини, саопштено је из „Гаспромњефта”. Ова
компанија је изразила интересовање за први круг тендера, а Нафтна индустрија Србије, која је
центар развоја пројеката „Гаспромњефта” на Балкану, ушла је у други круг тендера, чији се
резултати очекују 20. августа. Иначе, раније је било саопштено да је у други круг тендера ушла
руска компанија „Зарубежњефт”.
Аустријска компанија ОМВ намерава да прода ћерке фирме ОМВ Хрватска, где поседује 63
бензинске пумпе, или 13 одсто тржишта и ОМВ Босна и Херцеговина, са 28 пумпи и учешћем
на тржишту од осам одсто.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/boreliju-%E2%80%9Eotimaju%E2%80%9D-lokal-po-lokal

Борелију „отимају” локал по локал
Када се у марту ове године, на почетку предизборне кампање, трговац у радњи
сомборског „Борелија” Дражен Чавлин забарикадирао у овдашњем продајном
објекту те, још увек друштвене фирме у реструктурирању, претећи да ће запалити
себе и радњу уколико полиција насилно у посед уведе наводног новог власника, уз
његове колеге и новинарске камере, најбројнији су били и политичари.
Намерни да „заштите радна места”, представници владајућег естаблишмента су обећали брда и
долине радницима „Борелија” чије локале неуједначеним одлукама већ годинама, упркос
стриктним одредбама Закона о сукцесији, крчми српско правосуђе, па је донето још једно у
низу „соломонских решења” којима се присилно увођење новог власника у посед одлаже.
Избори су прошли, владе, на покрајинском и републичком нивоу, конституисане су како је
налагао однос политичких снага, а с летњом паузом у Сомбор је „Борелију” приспело и
обавештење да ће им у локал на сомборском Венцу Степе Степановића, уз одговарајућу
асистенцију полиције, 18. августа ипак бити усељен „нови власник”.
– На основу неколико одлука Врховног касационог суда, који је оспорио купопродајне уговоре
хрватског „Борова” и разних приватних српских фирми у вези с куповином локала које користи
или је и формално власник наше предузеће, Привредни апелациони суд је донео одлуку да се
покрене процес уједначавања судске праксе да би сви локали били једнако третирани, у
суштини, као предмет сукцесије између Србије и Хрватске. Нажалост, поново се показало да у
нашој земљи исти закон не вреди за све пођеднако или да нисмо сви једнаки пред њим –
огорчен је јуче био председник Самосталног синдиката у сомборском „Борелију”Стипан Езгета,
који је тим поводом упутио апел Републичком министарству правде. – Ми смо, као последњу у
низу, 17. јула поднели жалбу на својевремену одлуку Трговинског суда у Сомбору којом се
„новом власнику” омогућава присилни улазак у посед нашег локала, али смо, и поред
чињенице да је самим тим локал у спору и да предузећу у реструктурирању не сме бити
одузимана имовина, добили обавештење и из Трговинског суда и из сомборске полиције да ће
принудно бити омогућен улазак у посед новом назовивласнику, који је локал, ништа мање,
наводно, купио од српског предузећа у стечају „Ројал”, које је исти пазарило од карловачке
фирме „Кио”, правног следбеника „Борова”, такође у стечају. Езгета при томе наводи да су од
тако продата 22 локала сомборског „Борелија”, једног од највећих српских произвођача обуће,
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у чак десет случајева купопродајни уговори правоснажно поништени због кршења законских
одредби о сукцесији.
– Ми не прејудицирамо правоснажне судске одлуке о томе чији су то заиста локали, односно да
ли су наши, „Борелијеви”, или су, пак, власништво хрватског комбината „Борово”, али је
недопустиво да се без икаквог утврђивања стварног власништва та имовина распродаје у
крајње нетранспарентном поступку – каже Езгета, јавно прозивајући све политичке факторе у
земљи, од оних на градском, покрајинском па до републичког нивоа, који су у предизборној
кампањи тако здушно обећавали коначно решење „Борелијеве” агоније, да најзад испуне своје
обећање.
М. Миљеновић
Хватање за пену
Импровизованој конференцији за медије испред „Борелијевог” локала присуствовао је и
Дражен Чавлин, радник који је пролетос претио да ће запалити и радњу и себе.
– Велики Његош каже „Ко се топи, за пјену се хвата”, и мени нема друге него да поручим онима
који би требали да воде рачуна о поштовању законитости у овој земљи да сам, као уосталом и
све моје колеге у „Борелију”, спреман да крвљу браним своје радно место, које ми разни
мешетари државном и друштвеном имовином отимају – одлучан је Чавлин.

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=08&dd=01&nav_category=11&nav_id=631511

Дачић ствара савет за спас Србије
ИЗВОР: ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ
Београд -- Премијер Дачић води консултације с партнерима у власти,
привредницима, синдикатима и економистима како би саставио Национални
савет за економски опоравак земље
Како сазнају „Новости“, идеја је да ово тело нема само саветодавни карактер, већ да се на њега пребаци
и део надлежности у креирању економске политике и доношењу одлука.

У њему би, поред премијера и свих потпредседника Владе, били и министри Млађан Динкић,
Верица Калановић, Милутин Мркоњић, Велимир Илић, Горан Кнежевић, Зорана Михајловић,
Милан Бачевић и Жарко Обрадовић. А за истим столом са представницима политике седели би
и економисти који се баве различитим областима - од банкарства до инвестиција, као и
власници фирми, пре свега из области производње, пишу Новости.
"Желим да окупим најспособније, најстручније и најуспешније људе које Србија има у области
привреде и финансија," поручује Дачић.
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Шеф Владине Канцеларије за сарадњу са медијима Миливоје Михајловић каже нам да ће на
једној од наредних седница највероватније бити донета одлука о формирању и циљевима
Савета, а да ће се његов састав накнадно попуњавати.
Проф. Мирољуб Лабус, некадашњи потпредседник Владе
Како Новости сазнају,
Србије, каже за „Новости“ да је Дачићева идеја у начелу добра:
међу првим задацима
"Када будемо видели конкретан састав, овлашћења и циљеве
Савета, биће јасније да ли нова власт наступа демагошки или
заиста има намеру да уради нешто по питању привредног
опоравка."
Горан Илић, који је „виђен“ за државног секретара код
министра трговине Расима Љајића, каже да ће радо ући и у
Дачићев савет уколико добије позив:

Савета биће „дизање на
ноге“ бар трећине од око
50 предузећа која су у
процесу
реструктурирања.

Она

запошљавају

око

100.000 људи и идеја је
да се у њима постави

"Фокус треба да буде стављен на реиндустријализацију земље, јер
је она кључ економског опоравка и успеха."

нови,

стручни

менаџмент

Зато је, по Николићу, важно да у Савету седе предузетници који запошљавају људе и
производе, јер тај рецепт могу да пренесу и на компаније које су у проблемима.
Председник компаније „Металац“ Драгољуб Вукадиновић, који ће, како је потврдио
Новостима, бити саветник министра Динкића за привреду, каже да успешни
привредници треба да уђу у Савет само ако он не буде имао искључиво саветодавни карактер:
"У том случају, то ће бити још један покушај Владе да одговорност за кључне реформе пребаци
на неког другог. Привреда ће саветима и идејама дати свој допринос у опоравку земље, али
Влада је та која треба да креира и води економску политику."
Председница Асоцијације слободних и независних синдиката Ранка Савић каже за
„Новости“ да је већ разговарала са Дачићем о уласку представника синдиката у Савет и да је он
обећао да ће подићи социјални и дијалог са привредом на виши ниво.
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