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Колико су велике рупе у буџету?
Е. Е. Р.
Различите процене могућности да Србија пронађе три милијарде евра за буџетске
обавезе и јавни дуг. Љубомир Маџар: Политичари одлажу резове у потрошњи
државе. Долази мисија ММФ
ЗА покриће буџетских обавеза до краја године неопходно је обезбедити, према последњим
проценама, више од три милијарде евра. Да ће тај посао бити прилично тежак, говори и
податак да је у уторак продата свега петина понуђених, 60 милиона евра вредних, државних
записа, упркос чињеници да су носили камату од 6,2 одсто и били индексирани у еврима.
Професор економије Љубомир Маџар у изјави за „Новости“ упозорава да, како расте јавни дуг,
тако нам и опадају могућности за ново задуживање и погоршавају се услови под којима
можемо да се задужимо.
- Тај пут не води никуда, али ваљда се руководе мишљу: ако ће бити судњи дан, боље да буде
прекосутра, него одмах данас - закључује Маџар.
Према његовим речима, неопходно је резање трошкова на расходној страни буџета, иако верује
да Влада још ни политички ни ментално није сазрела за ту меру.
- То ће, ипак, морати да дође на дневни ред, али засада ће изгледа бити више окренути ка
задуживању, што не ваља - објашњава Маџар.
СВЕ ПО ПЛАНУУ МИНИСТАРСТВУ финансија за „Новости“ кажу да буџет неће морати да се
задужује више него што је то предвиђено буџетом за ову годину.
- Законом о буџету је планирана емисија еврообвезница на међународном тржишту - тврде у
Министарству и додају да се записима из прошлогодишње аукције данас тргује по повољнијим
условима него што смо их ми добили.
- Међународно тржиште је затворено до септембра. Сигурни смо да ће та емисија, уз продају
записа Трезора на домаћем тржишту, према утврђеном распореду бити сасвим довољна за
покриће свих трошкова државе до краја године. У Министарству кажу и да се тренутно на
рачунима извршења Републике Србије налази више од 35 милијарди динара, а до краја месеца
се очекује додатни прилив од око десет милијарди динара од емисије обвезница.
И економиста Иван Николић за „Новости“ упозорава да, од три милијарде евра, колико нам
недостаје, милијарда одлази на исплате државних записа који доспевају за наплату до краја
године.
- Верујем да ће инвеститори задржати своје позиције и доспела средства поново финансирати у
обвезнице и записе Трезора Србије - каже Николић. - Од преостале две милијарде евра, једна
одлази на дефицит у буџету, а друга милијарда на плаћање главнице дуга по основу раније
узетих кредита. Један део може да се финансира кроз кредите под повољнијим условима, од,
рецимо Русије, док ће други део бити финансиран новом емисијом евробонда. Чак и када би се,
по неком фантастичном сценарију, за месец или два, дефицит буџета свео на нулу, опет би нам
било потребно задуживање. Тешко је изаћи из живог блата у коме се сада налазимо. Али,
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важно је објективно посматрати ствари. Време је да сви учесници схвате: и држава, и јавни
сектор, и повериоци, да мора да се делује сложно како бисмо изашли из ове ситуације која је
поприлично тешка.
Банкари у Србији, посебно они са страним капиталом, нису више вољни да финансирају
државу. Мајке-банке им, због кризе у својим земљама, ускраћују новац, ћерке-банке у Србији
све мање купују државне хартије, а када то и учине, чим их наплате, „беже“ у евро, што ствара
додатни притисак на курс.
Рачуница, иначе, каже да када динар пада, то повећава удео јавног дуга у бруто друштвеном
производу и супротно.
НОВОСТИ САЗНАЈУ - УГОВОРЕН ДОЛАЗАК МИСИЈЕ ММФ ЗАКРАЈ АВГУСТА
НОВЕ МЕРЕ НА СТОЛУ
МИСИЈА ММФ започеће преговоре о наставку аранжмана са Србијом крајем августа - сазнају
„Новости“. - Делегацију Фонда ће предводити нови шеф Мисије за Србију Зузана Мугасова.
Очекује се, како тврди извор нашег листа, да до тада Влада, односно надлежно Министарство
финансија, припреми нацрт ребаланса буџета као и предлог могућих мера за финансијску
консолидацију, а све у циљу припреме државне касе да у наредну годину уђе спремна за
озбиљнију борбу са све већим буџетским минусом.
Јасно је да досадашњи споразум, а који је замрзнут од фебруара и који није обавезујући, мора
бити преименован у „стенд бај“ аранжман, јер је, према свим најавама, јасно да ће Србија, уз
потпис на споразум, од Фонда тражити и могућност повлачења средстава.
Споразум са Фондом је, да подсетимо, фебруара ове године „замрзнут“ до формирања нове
владе и ребаланса буџета. Разлози за одлагање важења раније договореног аранжмана били су
у томе што је Мисија захтевала да се усвојени буџет исправи ребалансом, односно да се ставке
плана прихода и расхода државе ускладе са оним што је договорено са Фондом.
Србија ће, чак и уколико се у септембру крене са мерама озбиљне штедње, годину свакако
завршити са буџетским минусом који је значајно изнад онога што је предвиђено буџетом.
Према сазнањима „Новости“, врло је вероватно да ћемо 2012. годину окончати са рекордним
минусом државне касе од бар 5,5 одсто БДП.
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Волонтери: Казна висока, рад бадава
Б. СТЈЕЉА
Волонтери имају проблема са регистрацијом, а држава им ни у чему не помаже.
Прошле године пријављен свега 3.021 званични добровољац, иако их је знатно
више
КАДА би се веровало само званичној статистици, у Србији је током целе прошле године
волонтирао само 3.021 грађанин, и то у организацији 89 удружења. У стварности је, процењују
у волонтерским удружењима, ова бројка далеко већа и подсећају да су прошлог лета, само у
акцији „Очистимо Србију“, учествовала 289.534, а у овој 301.345 грађана, односно чак 4,23
одсто становништва!
Обавезна регистрација волонтерских акција и њихових покровитеља само је једна од новина
коју је донео Закон о волонтирању, а чија је примена почела пре годину дана.
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- Осим обавеза, нови закон нам није ништа донео. Теже смо се регистровали у Србији него у
иностранству, а још нам је запрећено казнама ако не предамо извештај о раду. Испада да су
боље прошли они који се уопште нису пријавили - сматра Душко Крстић из Канцеларије за
младе у општини Обреновац, првог удружења које је добило акредитацију и Европског
волонтерског сервиса.
Сличног су мишљења и у „Младим истраживачима Србије“. Јелена Ристић Бероња из овог
удружења каже да је проблем што немају сви обавезу да се региструју и што нови закон није
наметнуо обавезу држави да овај сектор помогне финансијски:
НАЈВИШЕ ДОБРОВОЉАЦА У КУЛТУРИРадмила Букумирић Катић наводи да је у 2011.
највише волонтера било у култури где су ангажована 1.332 добровољца у Србији и још 58 ван
земље. На заштити животне средине активирао се 521 грађанин у Републици и 217 у
пројектима изван наших граница. На трећем месту је социјална заштита и хуманитарни рад.
Међу волонтерима су, иначе, дупло заступљеније жене и они између 18 и 40 година.
- Волонтирање није бесплатно, напротив, оно много кошта. Да бисте организовали неку акцију,
ви морате да платите све трошкове. Организатори волонтерских акција немају чак ни пореске
олакшице.
Према речима Радмиле Букумирић Катић, помоћнице министра за рад, и сама регистација је
веома проста, али волонтери имају неки отпор.
- Волонтери нису плаћени за свој рад, али њихови сати коштају и они производе неку вредност
- каже Ристић Бероња. - А то значи да учествују и у БДП-у.
И у Министраству рада рачунају да је у европским земљама удео волонтерских акција у БДП од
0,5 до три одсто. Када би у Србији волонтирање било на нивоу европског минимума, наши би
„добровољци“ могли да произведу најмање 15 милијарди динара годишње.
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Улагачи односе паре
С. Б.
У Србију стигло 400 милиона евра страних инвестиција за пет месеци, али то не
покрива износ капитала који је повучен из земље. У односу на прошлу годину у
заостатку смо 25 одсто
НИ после пет месеци Србија није успела да улагањима из иностранства надмаши капитал који
је повучен из земље. Када се подвуче „црта“, још смо у „минусу“ и то 200 милиона евра. Истина,
разлика је нешто мања. На крају марта одлив је од прилива био већи за скоро 371 милион евра.
У Агенцији за страна улагања и промоцију извоза СИЕПА кажу да последњих месеци бележе
раст инвестиција и интересовања страних улагача. Приводе се крају преговори са четири
велике компаније. Једна је лидер у текстилној индустрији, а три су позната имена у аутоиндустрији.
- На крају првог квартала ове године имали смо заостатак од чак 40 одсто у односу на исти
период прошле године - објашњава Александар Милорадовић из СИЕПА. - У другом кварталу
ствари су се покренуле. Закључно са крајем маја имамо заостатак од 25 одсто. Укупан прилив
за првих пет месеци је 400 милиона евра. У истом периоду лане у Србију је стигло 540 милиона
евра. Имамо узлазни тренд и ако се тако настави можда можемо да достигнемо
прошлогодишњи резултат.
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Србија је 2011. годину испратила са око две милијарде евра страних инвестиција. Скоро
половина те суме стигла је од само једне трансакције - продаје „Максија“ белгијском „Делезу“. У
реалан сектор слило се милијарду евра улагања. И то је цифра којој се надамо у 2012. години.
- То не би био лош резултат, с обзиром на то да смо ове године имали тектонске промене додаје Милорадовић. - Наше главне партнере, Италију и Грчку, криза је озбиљно уздрмала. А
те земље су увек међу првих пет по улагањима. Ни земљама у региону не иде сјајно. Велика је
борба за сваког инвеститора.

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Ostaju-podsticaji-za-investitore.sr.html

ИНТЕРВЈУ: БОЖИДАР ЛАГАНИН, директор Агенције за страна улагања и промоцију
извоза (СИЕПА)

Остају подстицаји за инвеститоре
Од 2006, преко СИЕПЕ, Србија дала 224 милиона евра, запослила 40.088 нових радника и
привукла 1,3 милијарде евра инвестиција
Инвеститори у Србији и убудуће ће, највероватније, моћи да рачунају на подстицаје од 4.000 до
10.000 евра по новоотвореном радном месту. Програм субвенција је уписан у коалициони
споразум, као један од главних механизама за привлачење нових инвестиција. То говори да се
на њега озбиљно рачуна, али остаје да се види како ће изгледати програм нове владе.
Ово за „Политику” каже Божидар Лаганин, директор Агенције за страна улагања и промоцију
извоза (СИЕПА).
Како коментаришете то што Међународни монетарни фонд и Европска унија
апелују да све субвенције буду смањене, а неки домаћи економисти препоручују да
подстицаји за радна места буду укинути?
Укидање овог програма би озбиљно угрозило конкурентност Србије у међународној арени, јер
ми њиме нисмо измислили топлу воду, већ увели нешто што и друге земље имају. Једно од
првих питања које инвеститори постављају када дођу – да ли држава има програм подстицаја?
Често критике овог програма долазе из простог неразумевања. Коментарисано је да је то
„новац само за странце” и да су домаћи инвеститори дискриминисани, а реалност је потпуно
другачија – око 60 одсто пројеката подржаних овим новцем долази из Србије.
Критичари овог програма готово увек игноришу чињеницу да је реч о „инвестирању” државе.
Уложена средства се враћају у државну касу кроз порезе и друге доприносе у просеку за 17
месеци, а сваки евро овако опредељен генерише шест евра инвестиција. При том и тај један
евро се троши у Србији, за неке грађевинске радове, на пример, и иде у џеп српском раднику.
Не доводи „Јура” булдожеристу из Сеула да им копа темеље за четврту фабрику у Србији, већ
то раде наши људи и за то буду плаћени од овог новца.
Колико инвестиција је било у прошлој години и колико се очекује у 2012. години ?
Преошле године је инвестирано око две милијарде евра, а половина тог новца је од продаје
„Максија”. Ове године очекујемо око милијарду евра.
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Како објашњавате пад директних страних инвестиција у првој половини текуће
године?
Србија је за првих пет месеци привукла нешто више од 400 милиона евра, што је за око 25
одсто мање него за исти период прошле године (540 милиона евра). Ипак, ми смо у првом
кварталу имали заостатак од чак 40 одсто у односу на прошлу годину. У другом кварталу дошло
је до раста инвестиција, што је тренд који очекујемо да ће се наставити и у другој половини
године.
Разлог за ово успоравање је свакако и изборна година, када у Србији традиционално опада
ниво улагања. Ми имамо неколико процеса који су мање-више доведени до краја, а који чекају
доносиоце одлука и формиране државне институције да буду и реализовани. Ипак, главни
разлог за овај пад инвестиционе активности у Србији је свакако криза у еврозони, одакле
долази највећи део страних улагања у Србију.
Можете ли да најавите долазак неких нових звучних имена?
Саветници СИЕПЕ су на терену и интересовање инвеститора је још увек задовољавајуће. У овом
тренутку имамо три веће инвестиције из сектора аутомобилске индустрије и још један велики
пројекат о коме се преговара. Обавезни смо да чувамо пословне тајне, па имена и детаље ових
инвестиција не можемо да износимо док не буду дефинитивно договорене.
Колико новца је до сада утрошено на субвенције и колико људи је запослено
захваљујући њима?
Од 2006. године, када је Програм финансијске подршке директним инвестицијама почео,
спровели смо 15 пријавних циклуса и тренутно имамо 226 активних пројеката. Тиме је
генерисано 1,3 милијарде евра инвестиција и отворено 40.088 нових радних места. Из државне
касе је у ту сврху опредељено нешто мање од 224.000.000 евра. Иако је у јавности највише
помињан максимални износ субвенције по новом радном месту, од 10.000 евра, просечна
субвенција за ових 226 пројеката је 4.265 евра.
У које гране привреде је отишло највише подстицаја?
Половина подстицаја је отишла у аутомобилску и текстилну индустрију, док знатан број отпада
и на електронику и електротехнику.
Да ли ће агенција бити издвојена из Министарства економије и припојена
Министарству за унутрашњу и спољну трговину и телекомуникације које ће
водити Расим Љајић?
По информацијама које имамо, Министарство економије, то јест финансија у новој расподели,
требало би да настави да надзире рад СИЕПЕ.
Колике су плате у агенцији?
Моја плата од 217.000 динара је убедљиво највиша, док су саветничке у просеку упола ниже.
СИЕПА посвађала Динкића и ЉајићаИ пре него што је нова влада формирана, будући
коалициони партнери су успели да се посвађају. Како „Политика” сазнаје, повод за расправу
била је СИЕПА.
Расим Љајић, кандидат за министра за унутрашњу и спољну трговину, телекомуникације и
информатичко друштво, сматрао је да је промоција страних улагања део његовог ресора.
Млађан Динкић, кандидат за министра финансија и привреде, није се с тим сложио. Први
аргумент био је да је ресор привреде знатно шири од ресора трговине, да је СИЕПА и досад
била у надлежности министра економије и да ту треба и да остане. Јер, та се агенција не бави
само подстицајима у трговини него генерално привредом. Додатно, Динкић је сматрао да као
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идејни творац те агенције и као неко ко је и основао и развијао СИЕПУ, ту институцију не треба
да препусти другима.
Да је заиста постојао спор око СИЕПЕ потврдио је за наш лист будући министар трговине
Расим Љајић. Проблем је решен тако што је та агенција остала у надлежности Министарства
финансија и привреде.
– Нисмо хтели да се на самом почетку сукобљавамо око надлежности – рекао је Љајић.
Б. Б. – А. Т.
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Zasto-smo-tu-gde-jesmo.sr.html

Гувернер Шошкић пише за „Политику“

Грешке економске политике
Две најкрупније грешке економске политике и њихових седам најтежих последица
Кратко о деведесетим: Највећу штету нашој привреди нису учиниле санкције, већ
економска политика која је тада вођена. Реч је о кредитима за одабране из примарне емисије
НБЈ, политички изнуђеном давању банкарских кредита, штетним уговорима који су из
државног сектора и друштвених предузећа извлачили богатство у приватни сектор повезан са
политичком олигархијом. Тада смо измислили и извлачење новца домаће привреде на
приватне рачуне у иностранству ради „заобилажења санкција”. Хиперинфлација, уништавање
банкарског сектора, огроман пад економске активности и замрзавање депозита је преко ноћи
раслојило друштво на малобројне пребогате и све остале пресиромашне. Средња класа
практично је нестала. Огроман пад економске активности из тог периода никада није
надокнађен. Данас Србија има око 45 одсто индустријске производње из 1989. године и
хронично неповерење у динар као наслеђе деведесетих.
Ни двехиљадите нису ни изблиза биле невине, посебно бих издвојио три кључне економске
грешке у последњих десетак година.
Грешка прва: Реална апрецијација динара
Током две године 2001. и 2002. инфлација је била 96,44 одсто. У истом двогодишњем периоду
динар је номинално депрецирао (изгубио вредност) према евру само за 3,7, а према долару чак
номинално апрецирао (добио на вредности) за осам одсто. Лаички речено, динар је вештачки
био прејак у односу на евро и долар.
Последице:
Производи направљени у Србији постали су скупи и на домаћем и на иностраним тржиштима.
Тиме је директно смањена конкурентност домаће привреде и то је утицало и на структуру
економске активности, али и инвестиција. Више услуга и увоза, мање производње и извоза. По
нашим селима и градовима много више су ницали кафе-барови, кладионице, трговински
центри и банке, а много мање савремена пољопривредна газдинства и фабрике. Кретање курса
није одражавало ни разлику у инфлацији ни разлику у каматним стопама. Све што је „мејд ин
Сербија” постало је релативно скупо, тиме и неконкурентно.
Почели смо да увозимо „све и свашта” (кашу од парадајза из Италије, шибице из Бугарске,
јабуке из Холандије, ципеле из Кине...), што би иначе сигурно могло да се производи и у
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Србији, али је по датом девизном курсу било неисплативо. Једноставније је било увести
јефтино и већ произведено него производити у земљи и запослити грађане Србије. На критике
да је таква ситуација погубна за извоз добијали смо одговоре да „девизни курс не утиче на
извоз јер Србија нема шта да извезе”. Протагонисти тог става су, међутим, заборавили да курс
на извоз можда не утиче одмах кад немамо производне капацитете, али да сигурно утиче
касније, и да њихов став у преводу значи „цена не утиче на продају”, а свака домаћица или
продавац на пијаци знају да то није тачно.
*Аутор је гувернер Народне банке Србије
(Сутра: Језгро реформи за бољу будућност)
.................................................
Цео текст прочитајте у штампаном издању од 25. јула.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/da_li_nas_u_septembru_ocekuje_talas_strajkova.4.html?news_id=244770

Осим запослених који плате примају из буџета, протесте најављују и други синдикати

Да ли нас у септембру очекује талас
штрајкова?
АУТОР: Ј. ЈАКШИЋ - Н. КОВАЧЕВИЋ
Београд - Ако држава не предузме неке мере и не заштити радна места, стандард запослених и
радну сигурност, прети опасност да се на јесен суочи са таласом штрајкова. Многи синдикати
тврде да су на ивици стрпљења и да ће већ почетком јесени знати да ли је влада на путу да
испуни њихова очекивања. Већина тврди да ће у појединим гранама или предузећима бити
организовани неки облици синдикалне борбе, али најаве генералног штрајка у коме би
учествовали сви синдикати нема. За сада.
Председница Асоцијације независних синдиката Србије Ранка Савић истиче да може доћи до
великих проблема у септембру и октобру. „Влада има рок да до 1. септембра реши проблем
финансирања смедеревске железаре, како велики број радника не би остао без посла, али ако
се то не догоди, може доћи до протеста општег незадовољства“, каже Савићева и додаје да ће на
наредној седници скупштине изложити мишљење о Закону о министарствима и Влади, и дати
предлог да се сектор индустрије одвоји од економије и привреде.
У Одбору синдиката радника грађевинарства и ИГМ Србије још увек не планирају штрајк, јер
до септембра има још времена у коме би влада могла да испуни очекивања. „За сада од
министарства се очекује договор са грађевинарима, а такође и закон о инспекторату којим би
требало да се сузбије рад на црно, ставе под контролу финансијски токови и пореска
политика“, истиче председник Одбора Душко Вујовић.
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Од путарских предузећа, могућност већих протеста за сада најављују бивши радници Нибенс
групе. Наиме, после стечаја у који су отишле три фирме из тог система, док су две, после
поништене приватизације у реорганизацији, проблем са којим се сусрећу је недостатак
послова. Јавно предузеће Путеви Србије од пролећа им је одузело велики број уговора за
одржавање путева, а ти се послови, како тврде, додељују се фирмама без лиценци. Реч је о
предузећима која немају ни квалификоване раднике ни опрему, али за добијене послове
ангажују путарска предузећа као подизвођаче. Због тога су синдикати пет путарских предузећа
Нибенс групе затражили помоћ државе и најавили да ће организовати протесте ако им Влада
Србије не омогући услове за рад и нове послове. „Уколико нова Влада одмах по конституисању
не реши проблеме путара, започећемо штрајк. Промењен је Закон о путевима тако да се
послови пребацују на локалне самоуправе које су се изјасниле да нису у стању да одржавају
путеве. Уколико локална самоуправа не обезбеди средства, имаћемо проблема са вишком
радника, смањује се обим посла, а број запослених остаје исти“ - истиче председница
Самосталног синдиката путара Србије Соња Вукановић.
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ruski_kredit__slamka_za_spas_srbije.4.html?news_id=244772

Изјава Млађана Динкића, будућег министра финансија и привреде, да новца за плате и
пензије има само до августа поделила стручњаке

Руски кредит - сламка за спас Србије
АУТОР: М. Н. СТЕВАНОВИЋ
Београд - Осим што је унела зебњу код свих чије зараде и послови имају било какве везе са
буџетом, поделила је и стручњаке изјава Млађана Динкића да је државна каса празна и да без
новог задуживања пара за зараде и пензије има само до наредног месеца. Као један од начина
за попуњавање благајне, Динкићје поменуо могућност да се руски кредит, одобрен за
реконструкцију железнице, преусмери за буџетску подршку. То је, међутим, на "дугом штапу",
јер би тек требало преговарати са Русима о новој намени позајмице, а то може да буде врло
тежак посао с обзиром на то да су они повољне услове дали јер очекују да кроз реконструкцију
пруга и набавку локомотива и вагона, упосле и своје фирме.
По мишљењу професора Економског факултета Милојка Арсића, који је био и члан економског
савета досадашњег премијера, "стање буџета драматизује се како би био направљен простор за
повећање ПДВ-а"
- Генерацијски али и са становишта добре буџетске политике неприхватљиво је да се текућа
плаћања финансирају из кредита који ће отплаћивати наредна поколења. Далеко већи ефекат
имало би укидање Закона о фискалној децентрализацији, чији иницијатор је управо био
Динкић, и којим су неки приходи пренети локалним самоуправама а да им при том нису
пренете и обавезе, због чега је буџет на крају године тањи за око 40 милијарди динара. И кад
би се тај закон сада укинуо, или се обавезе пренеле на локал, што би била права
децентрализација, то би јавне приходе увећало у последњем кварталу за десет милијарди
динара - објашњава Арсићи додаје да је у најмању руку некоректно тврдити да не постоји
буџетска резерва, када стручњаци и те како знају да се државна каса и код нас и у другим
државама пуни из текућег прилива.
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Он очекује да се смањи и планирани раст зарада и пензија, да се то сведе "тек на меру
одржавања обавезе" и додаје да би значајне уштеде могле да се добију укидањем бројних
непродуктивних субвенција. "Нема оправдања да се новац свих грађана даје на коришћење
само неким привредницима или странцима. И за та давања која су важан узрок буџетског
дефицита, иницијатор је био Динкић", подсећа наш саговорник.
Међутим, Саша Ђоговић, сарадник Института за тржишна истраживање, тврди да је претходна
влада уљуљкивала јавност у виртуелни свет, бајке које су скривале озбиљност ситуације у којој
се налази економија земље.
- Јако је добро ако нови сазив прекине ту праксу и у старту почне да гради искрен однос према
јавности. Тако Динкићеву изјаву видим као намеру да се грађани упознају са реалним стањем и
да се каже тачно које мере на кратки, средњи или дуги рок могу да донесу резултате. Јасно је да
ће због притиска на буџет морати да дође до новог задуживања, па иако на прву лопту не
изгледа добро да се руски кредит уместо у инфраструктуру, искористи за буџетску подршку, то
је ипак боље него да се стварају нове обавезе код банака које имају знатно више каматне стопе каже за Данас Ђоговић.
Он додаје да би паралелно са тим требало инсистирати на новом аранжману са ММФ-ом,
затражити од њега макроекономску подршку за преузету обавезу суштинских реформи
пореског система, јавне управе, правосуђа, здравства, пензионог система. Уколико се на јесен
донесе и нови закон о јавним набавкама, што подразумева значајне уштеде у тим трошковима,
јавност ће видети да се, и поред новог задуживања, ствари крећу на боље а и за инвеститоре,
био би то сигнал да је смањен пословни ризик земље.
- У почетку, било би значајно прочешљати парафискалне намете, неселективно
субвенционисање, повећати ПДВ и вероватно замрзнути раст зарада и пензија за неко време.
Другим речима, треба буџетске издатке, скројене уз претпоставку да ће раст БДП-а износити 1,5
одсто, прилагодити чињеници да је земља у рецесији, привреда у депресији. Ја сам у то време
упозоравао да је толики раст нереалан и да ће у најбољој варијанти бити око нуле. То се,
нажалост, остварило, а када се до краја године буду свели показатељи, када се укључи пад
производње у пољопривреди, индустрији, извозу, имаћемо негативну стопу раста од најмање
1,5 ако не и до три одсто - закључује Ђоговић.
И нека од удружења послодаваца као лек за буџетски дефицит предлажу смањење зарада у
јавном сектору и замрзавање пензија. Ипак, мало је вероватно да ће та мера у оваквој
коалиционој већини угледати светлост дана. Пензионери се, при том, уздају у Јована
Кркобабића, за кога кажу да одбија и разговор на ту тему и да "под мишком увек носи
коалициони споразум". Он ни у једној варијанти неће пристати на реално смањење пензија, а у
томе га и усвојени закон подржава. Из његовог окружења упозоравају да би ограничење зараде
угрозило потрошњу, а и иначе ниска куповна моћстановништва, додатно би се одразила на
тражњу и угасила домаћој привреди било какву наду за опоравак. У проблему би се, по свему
судећи, нашла и јавна, комунална предузећа, јер би њихова ненаплаћена потраживања нарасла
а то би даље затворило круг у кризу међусобних плаћања.
Агенције на тапету
Простор за уштеде, међутим, види се у, такође најављеном, смањењу броја разних државних
агенција, комисија, регулационих тела. Иако већина стручњака наглашава да је ту речо
симболичним износима у збиру, они могу да се значајно увећају ако би се систем
финансирања тих институција уредио на други начин. У досадашњем моделу, већина агенција
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добијала је у надлежност неку област и право да наплаћује разне накнаде за своје услуге. Из
тог новца су финансирали често непримерено високе зараде и све остале трошкове. Један од
предлога који би влада, по свему судећи, могла да разматра, јесте да сав новац од наплаћених
такси и надокнада иде у државни буџет а да запослени у агенцијама примају зараде као и
остала државна администрација.
Министарство финансија: Има новца за плате и пензије
Јавне финансије су стабилне и држава ће и у наредном периоду наставити да на време
извршава све своје обавезе. Тренутно се на рачунима извршења Републике Србије налази
више од 35 милијарди динара, а до краја месеца се очекује додатни прилив од око 10
милијарди динара од емисије обвезница. Имајући у виду да су приходи буџета у јулу месецу
виши од планираних, овај износ је сасвим довољан да се несметано финансира дефицит у
наредних неколико месеци, саопштено је јуче из Министарства финансија уз оцену да чак и
ако би техничка влада имала мандат до краја године, "све законске обавезе за плате, пензије
или социјална давања испуњавале би се као и до сада, без дана закашњења".
http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/_stop_zaposljavanju_preko_veze_____.55.html?news_id=244782

Стоп запошљавању преко везе
Савез лекара и фармацеута упозорава да у Србији има 13.600 неуговорених радника
АУТОР: К. ЖИВАНОВИЋ
Савез лекара и фармацеута Србије указао је да у домаћем здравственом систему постоји 13.600
неуговорених радника, апелујући на Министарство здравља да "легализује" запослене у
установама где су они потребни, и да преиспита начине на које су други, мимо конкурса,
добили радна места.
Председник Савеза лекара и фармацеута Србије Драган Цветић каже за Данас да неуговорени
радници представљају оптерећење за буџете установа у којима раде, јер се новац за њихове
плате углавном обезбеђује "закидањем" зарада другим запосленима и одвајањем новца
намењеног за лекове и опрему.
Републички фонд за здравствено осигурање (РФЗО) обезбеђује новац за плате здравствених
радника и одређује број запослених по здравственим установама. Критеријуме за запошљавање
прописује Министарство здравља, а радници се примају путем конкурса. Међутим, таквих
конкурса није било одавно, јер је још претходни министар смањио број радних места у
здравству - указује Цветић. Он додаје да су директори здравствених установа имали право да
примају нове кадрове без конкурса на одређено време, а "трошкове њиховог рада сносила је
сама установа из сопствених средстава". Таква ситуација је, према речима нашег саговорника, у
многим случајевима довела до корупције, злоупотребе положаја и запошљавања преко везе.
Примање нових радника у неким случајевима било је неопходно. Уколико доктор оде у пензију,
иностранство, да отказ... његово место мора да се попуни. Административна процедура за
довођење новог стручњака је дуга и компликована, и разумљиво је што су у тим ситуацијама
директори запошљавали људе мимо конкурса. Међутим, таквих примера је мало - наводи
Цветић. Он додаје да је од 13.600 неуговорених радника најмање лекара, а највише
немедицинског особља.
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Министарство здравља треба да преиспита ко је на који начин дошао до посла и да неуговорене
раднике, који су заиста потребни, легализује, а директоре који су примали људе "преко везе"
позове на одговорност. Постоје здравствене установе које немају сопствене изворе прихода, већ
се финансирају искључиво преко РФЗО. Ако Фонд одреди плате за 500 запослених, а установа
их има 550, јасно је да се зараде за "вишкове" обезбеђују закидањем новца на другој страни указује Цветић. Он додаје да финансијски терет сносе уговорени радници, којима се умањују
плате, али и да се одваја од новца намењеног за набавку опреме и материјала за лечење, чиме
су оштећени и пацијенти.
Све се то ради без знања запослених, а уз договор директора и чланова управних одбора закључује Цветић додајући да је то системски проблем који треба да реши Министарство
здравља.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/ministarstvo-finansija-plate-i-penzije-nisu-ugrozene

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА:
пензије нису угрожене

Плате

и

Јавне финансије Србије су стабилне и држава ће и у наредном периоду наставити
да на време извршава све своје обавезе, саопштило је данас Министарство
финансија.
"Тренутно се на рачунима извршења Републике Србије налази више од 35 милијарди динара, а
до краја месеца се очекује додатни прилив од око десет милијарди динара од емисије
обвезница", наводи се у саопштењу.
Додаје се да је тај износ, имајући у виду да су приходи буџета у јулу већи од планираних,
"сасвим довољан да се несметано финансира дефицит у наредних неколико месеци". "Чак и ако
би техничка влада имала мандат до краја године, све законске обавезе за плате, пензије или
социјална давања испуњавале би се као и до сада, без дана закашњења", навело је
Министарство финансија. Указано је на то да није потребно било какво додатно задуживање
државе до краја године преко износа који је већ предвиђен Законом о буџету за 2012. годину.
Кандидат за министра финансија у новој влади Србије Млађан Динкић изјавио је прекјуче да у
буџету има новца за исплату плата буџетских корисника и пензија само до краја августа.
Огласила се и функционерка УРС-а Верица Калановић која је рекла да ће држава обезбедити
новац за плате и пензије до краја године, а у кризу, какву неки песимисти предвиђају, нећемо
ући.
– План за 2013. годину је прављење одрживог система, смањење дефицита, повећање прихода,
рад на реформама и департизација, навела је кандидаткиња за министра за регионални развој
– гостујући на РТС-у.
По њеним речима, нова влада ће у 2013. години радити на прављењу одрживости система,
смањењу дефицита, повећању прихода, као и на неопходним реформама.
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/nova-radna-mesta-na-predugackom-stapu

Нова радна места на предугачком штапу
Нова радна места могу отворити само мала и средња предузећа, а њих је у Војводини око 90.000, што значи да, ако свако од њих да посао у руке само једном незапосленом, могу у великој мери допринети решавању овог, горућег проблема, поручују из Војвођанске уније предузетника и Војвођанског удружења малих трговца.
Нова радна места могла би обезбедити и постојећа предузећа, не само нове инвестиције, али и
једно и друго је на дугом штапу. Без свеобухватне реформе пореског и јавног сектора, као и
смањења јавне потрошње, потпредседник Асоцијације малих и средњих предузећа Милан Кнежевић у разговору за наш лист упозорава на то да следе само нова отпуштања, а никако запошљавања.
Подсећајући на чињеницу да је прошле године у Србији затворено готово двоструко више фирми него што је отворено, он каже да ће уз такав тренд до краја године бити ликвидирано више
од 20.000 предузећа, двоструко више него лане, а отворено не више од 5.000 до 6.000 нових.
– Држава, када је могла, није спровела неопходне реформе, пре свега у јавном сектору, где је
вишак преко 100.000 људи, и сада нам се то обија о главу – вели он. – Уз корените реформе пореског и јавног сектора новим радним местима, било у постојећим, било у новим фирмама не
можемо се надати ни док не решимо питање "сиве економије".
По њему, бесмислено је и неуставно дискреционо право када је реч о субвенционисању нових
радних места.
– Највећи подстицај за привреднике је заправо уређени амбијент који представља довољну мотивацију привредницима да запошљавају. Зашто би неко мојим новцем стимулисао запошљавање? Радно место "Бенетона" плаћено је 13.000 евра јер, 9.000 су субвенције, а држава плаћа
сав социјални програм за те раднике, затим сву комплетну инфраструктуру... Није истина да се
држави кроз порезе и доприносе тај новац враћа. Враћа се део, само кроз 11 одсто пореза, а права на пензионо осигурање и право на рад и здравствено се експлоатишу – указује он, наглашавајући и да ни у једној уређеној земљи не постоји да службе за запошљавање запошљавају људе, а поготово не да дају подстицаје.
Нова радна места могу отворити само мала и средња предузећа, а њих је у Војводини око
90.000, што значи да, ако свако од њих да посао у руке само једном незапосленом, могу у великој мери допринети решавању овог, горућег проблема, поручују из Војвођанске уније предузетника и Војвођанског удружења малих трговца.
– Катастрофалне економске прилике у Србији неће се променити ако не буде дијалога између
оних који раде и стварају нека добра и државе, ако власт и даље не буде имала разумевања за
предузетништво јер је оно жилав сегмент привредног и друштвеног миљеа и даје велики допринос. Чак две трећине запослених ради управо у малим и средњим предузећима. Ми остварујемо добит, сами себе запошљавамо... – каже председник Војвођанске уније предузетника
Ненад Миљешић, уз оцену да пореска политика према предузетницима мора да буде стабилна
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и непромењена, да порези и доприноси на плате, који су међу највећим у Европи, не би требало
да су већи од 30 одсто, ако су плате до 35.000 динара...
Председник Привредне коморе Војводине Ратко Филиповић верује да до нових радних места
можемо доћи и у постојећим фирмама.
– Могуће је запошљавање и у нове и у постојеће фирме, зависно од њиховог места на тржишту
и позиције њихове производње. Није немогуће пронаћи фирме које су успешне на тржишту и
омогућити им лакши приступ инвестиционом капиталу. То је нешто што би држава могла радити сама, али и с банкама, да то буду и кредитна средства за инвестирање, било да су домаћа
или страна. С друге стране, могуће је обезбеђивање страних партнера који су спремни да уђу у
докапитализацију наших успешних предузећа, али ваља имати на уму да је увек ту реч о успешним предузећима – каже Филиповић, додајући да се не може о томе говорити само из угла запошљавања. – Предузећа која су пропала морају се ставити на ноге и ту је свако од њих случај
за себе. За нека је решење стечај, за нека докапитализација, за нека кредит или обезбеђивање
тржишта, односно гранције за извоз... А када се предузеће опорави, повећава се производња, а
кроз њу и број радних места.
С. Глушчевић

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1049:Ste%C4%8Daj-u%C5%A0ipadu&catid=21&Itemid=125

Стечај у Шипаду
Вишегодишња борба 23 радника продавнице „Шипад“ да сачувају ову, некада најпознатију
продавницу намештаја у Нишу и своја радна места, ипак је завршена неуспешно. Продавница
је недавно затворена пошто је друштвено предузеће за трговину и услуге „Намештај промет“ из
Београда, у чијем саставу је радио и нишки „Шипад“, отишло у стечај. Разлог покретања
стечајног поступка је блокада рачуна дужа од годину дана. Запослени у „Шипаду“ истичу да је
због стечаја без посла остало укупно 86 радника „Намештај промета“, којима фирма за
заостале зараде дугује око осам милиона динара.
Запослени се надају да ће успети да наплате заостала потраживања, јер се имовина „Намештај
промета“ процењује на преко 17 милиона евра, а мораће да буде продата да би се намирили сви
повериоци. Радници у нишкој продавници „Шипад“ остаће упамћени по томе што су се овог
пролећа закључали у продавници, а један од њих се и ланцима везао за улазна врата, и тако
спречили судске извршитеље да им одузму продајни објекат од 2.600 квадрата и да га на
основу судске одлуке доделе предузећу „Шипад комерц намештај“. Б. Љ.
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/334796/Rakic-Novinarima-TV-Cacak-prestaje-radni-odnos-u-ponoc-prekid-programa

Ракић: Новинарима ТВ Чачак престаје радни
однос, у поноћ прекид програма
Бета
Стечајни управник Телевизије Чачак Алексије Калуђеровић рекао је запосленима на тој
телевизији да им од данас престаје радни однос и да у поноћ прекину емитовање програма,
изјавила је члан штрајкачог одбора Олгица Ракић.
Она је на конференцији за новинаре рекла да је Калуђеровић данас дошао у ту телевизију,
након што је Привредни суд у том граду за три дана отворио стечјани поступак, и саопштио
запосленима да им престаје радни однос.
Ракићева је рекла да су сви запослени, који су месец дана у генералном штрајку, присутни у
просторијама ТВ Чачак и да их неће напуштати до даљег. Она је додала да су чланови
штрајкачког одбора и синдикат обавестили Агенцију за приватизацију о тренутним
дешавањима на тој телевизији, које су оценили као "правно насиље".
- Стечајни поступак је уведен експресно, за само три дана, од стране Привредног суда, и одмах
је постављен стечајни управник, иако је за ТВ тренутно надлежна Агенција за приватизацију –
истакла је Ракићева.
Предлог о покретању стечаја поднет је 20. јула, а решење је донето три дана касније - 23. јула, а
уручено је данас око 11 часова.
Правни заступник Гранског синдиката новинара Србије адвокат Ненад Цвјетићанин из
Београда послао је писано саопштење ТВ Чачак у коме оцењује да је покретање стечаја на тој
телевизији незаконито.
"Решење о покретању стечаја у ТВ Чачак је незаконито, те би Агенција за приватизацију, као
једина активно легитимисана страна у овоме поступку морала поднети жалбу на исто, како би у
законском року било укинуто", наводи се у писму адвоката Цвјетићанина у које су новинари
имали увид.
У образложењу Привредног суда, које је достављено ТВ Чачак, наводи се да је тај суд донео
решење о отварању стечајног поступка над ТВ Чачак, због "трајније неспособности плаћања" и
именовао стечајног управника.
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Решење о стечају суд је донео је на предлог једног од повериоца - фирме "Про Висион" из
Београда за неизмирени дуг од 871.781 динара.
Синдикат те телевизије је током последње контроле Агенције за приватизацију 18. јула
затражио раскид купопродајног уговора са представником већинског власника Зораном
Бојовићем због четири заостале плате и дуговања фирме у износу од 28 милиона динара, као и
тешке ситуације у којој се та телевизија налази након приватизације.
Штрајк свих запослених на ТВ Чачак почео је 25. јуна због неисплаћених зарада и доприноса за
фебруар, март, април и мај 2012. године. ТВ Чачак има 26 стално запослених радника и четири
хонорарна сарадника.
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Цвјетићанин:
незаконито

Решење

о

стечају

ТВ

Чачак

Правни заступник синдиката новинара Србије, адвокат
Ненад Цвјетићанин сматра да је Решење о покретању
стечаја у ТВ Чачак незаконито и да би Агенција за
приватизацију, као једина активно легитимна страна у
овом поступку морала поднети жалбу како би у законском
року било укинуто - рекао је рекао члан штрајкачког
одбора Предраг Живковић, који је објаснио да је предлог
поднет 20. јула, а три дана касније стечајни дужник је
признао постојање стечајног разлога и сагласио се са
покретањем стечаја.
Истог дана стечајни судија Марија Аџемовић донела је
решење о покретању стечаја и експедовала га странама у
постпку.
- Хитност са којом се поступало је за свако дивљење истакао
је
Живковић.
Он је нагласио да је 18. јула код Агенције за приватизацију
од стране синдиката запослених покренут поступак
раскида
приватизационог
уговора
са
купцем
и
досадашњим власником Милошем Бојовићем, због
неиспуњавања обавеза предвиђених тим уговором.
- Агенција је морала бити обавештена о покретању
стечајног поступка, с обзиром на то да је она правно
заинтересована страна - рекао је Живковић. Он је додао да
стечајни управник може бити само повереник Агенције јер
поступак приватизације није окончан. (Тањуг)
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Историјат
Основана је 1999. године као општинско јавно предузеће, а
приватизована је 2009. године када је на аукцији званично
купио Милош Бојовић који је тада био ученик четвртог
разреда чачанске гимназије, а касније је власништво
преузео његов отац, чачански бизнисмен Зоран Бојовић. У
власништву породице Бојовић је и недељник "Чачански
глас" и Радио Чачак, који не штрајкују.

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=07&dd=25&nav_category=12&nav_id=629298

"Стечај ТВ Чачак незаконит"
ИЗВОР: ТАНЈУГ
Чачак -- Правни заступник синдиката новинара Србије, адвокат Ненад
Цвјетићанин сматра да је Решење о покретању стечаја у ТВ Чачак незаконито.

Цвјетићанин каже да би Агенција за приватизацију, као једина активно легитимна страна у
овом поступку морала поднети жалбу како би у законском року било укинуто.
То је рекао члан штрајкачког одбора Предраг Живковић, који је објаснио да је предлог поднет
20. јула, а три дана касније стечајни дужник је признао постојање стечајног разлога и сагласио
се са покретањем стечаја.
Истог дана стечајни судија Марија Аџемовић донела је решење о покретању стечаја и
експедовала га странама у постпку.
"Хитност са којом се поступало је за свако дивљење", истакао је Живковић.
Он је нагласио да је 18. јула код Агенције за приватизацију од стране синдиката запослених
покренут поступак раскида приватизационог уговора са купцем и досадашњим власником
Милошем Бојовићем, због неиспуњавања обавеза предвидјених тим уговором.
"Агенција је морала бити обавештена о покретању стечајног поступка, с обзиром на то да је она
правно заинтересована страна", рекао је Ззивковић. Он је додао да стечајни управник може
бити само повереник Агенције јер поступак приватизације није окончан.
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Привредни суд у Чачку данас је донео решење којим је отворен стечајни поступак над а.д. ТВ
Чачак, по предлогу повериоца Про Висион д.о.о. Београд. Штрајк запослених траје већ 30 дана,
који подржава и Грански синдикат новинара Србије.
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