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Већи порез - први корак!
Г. БУЛАТОВИЋ
Делегација ММФ од понедељка поново у Београду, а Влада Србије разматра
ребаланс буџета. Многе од мера су на линији су онога што и Фонд види као рецепт
за финансијску консолидацију
ММФ је поново у Србији. Овога пута се, после разговора који ће трајати до четвртка, не очекују
никакве посебне одлуке, али се међу упућенима посета делегације Фонда процењује као кључна
за будуће односе са овом међународном финансијском институцијом.
Делегацију ММФ предводи, како је “Новостима” потврђено у београдској канцеларији Фонда,
Зузана Мургасова, шеф мисије Фонда за Србију.
Већ у понедељак, на пленарној седници која ће бити одржана у НБС, представници актуелне
власти мораће својим саговорницима из Вашингтона да разјасне разлоге за измену Закона о
Народној банци. Да подсетимо, у време најава и доношења наведених измена, Фонд је
упозоравао да се променама Закона битно нарушава независност централне банке. ММФ је,
иначе, остао при ставу да је монетарна политика Србије која је вођена претходних година,
једина светла тачка економске политике наше земље. Чак и након избијања афере “Агробанка”
из Фонда су коментарисали да је НБС свој посао радио како треба у свим сегментима, па и у
области супервизије банкарског сектора.
У ПОНЕДЕЉАК О КАСИ И ЗАКОНИМАВлада Србије у понедељак би требала да разматра
ребаланс буџета за ову годину, као и сет измена закона који би требало да донесе, да Србија у
наредној години оствари уштеду од око милијарду евра. Како се најављује, уз ребаланс који
предвиђа значајније уштеде на трошковима рада државних институција, ту је и измена Закона
о ПДВ и Закона о акцизама. Предвиђено је да се промени и 25 закона, а што ће за последицу
имати укидање више од 100 намета које сада има привреда, а пре свега мала предузећа и
предузетници.
Мургасова ће, како нам је потврђено, за разговоре испред себе имати анализу макроекономске
ситуације, а коју су, у сарадњи са нашим стручњацима, урадили представници техничке мисије
Фонда који су прошле недеље били у Београду. На њеном столу ће се наћи и списак мера за
финансијску консолидацију, а које би министар финансија и привреде Млађан Динкић у
понедељак требало да представи јавности.
Министар Динкић је, иначе, о планираним мерама које би требало да спрече банкрот земље,
током викенда у Швајцарској разговарао са првим замеником генералног директора ММФ
Дејвидом Липтоном, као и првим замеником генералног директора Светске банке Филипом
Леруом.
Како “Новости” сазнају, многе од мера које предвиђа Влада Србије “на линији су” онога што и
Фонд види као рецепт за финансијску консолидацију. Ту је и повећање пореза на додату
вредност, виша акциза на цигарете, укидање намета привреди, брисање многобројних
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агенција, али и субвенционисани кредити и дотације из буџета на које стручњаци Фонда и не
гледају баш благонаклоно.
Аранжман који је Србија имала са Фондом ставља се “ад акта”. Ништа чудно, ако се зна да је
овај споразум који је направљен крајем прошле године предвиђао буџетски минус од 4,25 одсто
БДП, а да српска државна каса данас има дефицит од скоро седам одсто домаћег друштвеног
производа.
Да подсетимо, споразум који је првобитно био планиран на 15 месеци, није доживео ни прву
ревизију. Према званичним саопштењима датим у фебруару ове године, када су односи са
Фондом практично прекинути, аранжман је само “замрзнут”. Међутим, разлог за прекид
аранжмана била је чињеница да је Влада Србије предложила, а Скупштина усвојила буџет за
2012. годину који није био у складу са оним што је са Фондом договорено.
Како је недавно у разговору за “Новости” рекао и Богдан Лисоволик, шеф канцеларије ММФ за
Србију, “од децембра прошле године правац фискалне политике Владе Србије био је другачији
од онога који је договорен са Фондом”. Мисија је инсистирала да се одмах уради ребаланс
буџета, јер су сматрали да је предвиђено емитовање државних обвезница и гаранција јавним
предузећима, као и предвиђене инвестиције пре свега у државне банке, у супротности са
програмом смањења јавног дуга. У време када је, у фебруару ове године, Зузана Мургасова са
сарадницима напуштала Београд без договора о првој ревизији аранжмана, економски
стручњаци упозаравали су да постоји велика вероватноћа да буџетски дефицит, до краја
године, нарасте до катастрофалних седам одсто БДП. И, управо је то позиција са којом у
понедељак представници економских институција Србије улазе у разговоре са ММФ.
ОКТОБАР У ТОКИЈУСа представницима Фонда разговараћемо и почетком октобра у Токију
током редовног заседања ММФ и Светске банке - речено је “Новостима” у Влади Србије: - Циљ
нам је да већ крајем октобра започнемо преговоре о аранжману са Фондом, који би требало да
ступи на снагу првог дана 2013. године, у исто време када и буџет. Србија ће, током тих
преговора, први пут од ММФ затражити и помоћ за буџет. ММФ ретко одобрава ову врсту
повољних кредита, али се процењује да, уколико аранжман буде договорен, Србија може да
рачуна и на овај вид финансирања буџетске касе. До сада смо, да подсетимо, од Фонда
повлачили средства искључиво за попуну девизних резерви.
Како је “Новостима” потврђено у Влади Србије, циљ је да се са Фондом договори аранжман који
би важио бар наредне две године. Разлога за то има више. Без “зеленог светла” Фонда за нашу
економску политику, аутоматски нема ни кредита међународних финансијских институција, а
пре свега Светске банке. Ни остали кредитори из света, укључујући и Руску Федерацију,
невољно улазе у финансијске аранжмане са државама које Фонд не препознаје као оне које
имају исправну монетарну и фискалну политику. У случају неуспеха у преговорима са Фондом,
известан је и нижи кредитни рејтинг, а самим тим и мања заинтересованост страних
инвеститора за улагања.
НИСУ МОГУЋЕ БРЗЕ ПРОМЕНЕ ПОРЕСКОГ СИСТЕМА
Кључне промене у пореском систему Србије није могуће обавити брзо, већ постепено у наредне
четири године, до када би требало да траје и мандат садашње Владе, каже Владимир Илић,
шеф посланичке групе Уједињених региона Србије. Као најважније реформске потезе у
пореском систему Србије Илић је навео поједностављење пореског поступка, стварање
ефикасније пореске администрације и смањење парафискалних намета.
Као озбиљан проблем у важећем пореском систему Илић наводи и чињеницу да у Србији
доминира индиректно опорезивање. Како каже индиректни порези су, по својој природи,
најлакши за убирање, веома су ефикасни, али су у суштини неправедни. Директни порези који
“погађају” имовину, богатство и приходе, далеко су мање заступљени у Србији него, на пример,
у Великој Британији, Немачкој и низу западноевропских земаља, чланица ЕУ.
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Држава и њене фирме дугују 110 милијарди
С. БУЛАТОВИЋ
Јавни сектор, држава и њена предузећа пробијају све рокове у намиривању
обавеза. Привреда плаћа пенале и камате на сва кашњења, али не и “буџетлије”
ОБАВЕЗЕ према “Фијату” само су врх леденог брега. Дуговања државе према привреди још се
сабирају, а буџет је толико “плитак” да је мало вероватно да ће повериоци бити скоро
намирени. Последњи подаци показују да предузећа од јавног сектора ишчекују чак 110
милијарди динара, а највећа потраживања од државе и даље пишу грађевинари.
Србија ће током ове године италијанском партнеру исплатити само део пристиглих обавеза - 50
милиона евра. Остатак ће чекати наредну годину. Од ребаланса, међутим, очекују и многе
домаће фирме - добављачи и извођачи. Њихова потраживања мере се милијардама.
- Према последњим подацима, из августа, јавни сектор приватном дугује 110 милијарди динара
- каже Милош Бугарин, председник Привредне коморе Србије. - Период наплате од јавног
сектора негде иде и до 300 дана. Та предузећа су на себе преузела обавезу да на време испоруче
робу, изведу радове, јер у супротном се наплаћују пенали. Ако предузеће дугује држави,
месечна камата је два одсто, значи 24 одсто годишње. Држава, с друге стране, не плаћа камате
на дугове привреди. Додатно оптерећење је порез на додату вредност, јер то морају да плаћају
редовно, а наплату још чекају. Зато је важно да држава ребалансом предвиди средства и за
враћање старих дугова.
СЛИЧНО КАО ЛАНЕДРЖАВА, локалне самоуправе, државна, јавна и комунална предузећа,
пре око годину дана привреди су дуговали 107 милијарди динара. Сабирање старих обавеза
насталих “пробијањем” рокова плаћања показало је да су према приватном сектору
најнемарнији и тада били градови и општине. Локални нивои власти су дотерили до чак 40
милијарди динара дуга, а ниво су повећавали и током 2012. Државна јавна предузећа су
дуговала 38 милијарди, локална 19 милијарди, а сама држава 10 милијарди динара.
И без редовног подмиривања својих обавеза, државни буџет је стигао до “минуса” од 7,1 одсто
бруто домаћег производа. Рекордан мањак државе, локалних самоуправа и фондова је стигао
до око 230 милијарди динара. А влада би да га до краја године смањи макар за двадесетак
милијарди динара. Тако да је мало простора за враћање заосталих обавеза.
- Последњи пресек дуговања ми смо радили пред изборе - кажу у Унији послодаваца. - Тада се
дошло до податка да локалне самоуправе дугују 42 милијарде динара. Обавезе из државног
буџета су износиле између 11 и 12 милијарди динара. У међувремену дуг је вероватно и
порастао. Пред изборе држава је још и плаћала за радове, али је онда успорила исплате. У том
тренутку просечни рокови плаћања у грађевинарству су били око 170 дана. Данас су вероватно
премашили и 200 дана.
ДАЈТЕ ЗАКОН
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ПРИВРЕДНИЦИ су притиснути ненаплаћеним фактурама и зато од државе већ годинама
траже закон који би регулисао редовност плаћања. И поред најава, нацрта тог документа још
нема. У међувремену многе фирме су неодговорност државе платиле стечајем и ликвидацијом.
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Уштеда пут до већих зарада
Е. Е. Р
Држава подиже цензус за обвезнике ПДВ са четири на осам милиона динара и
укида 104 намета. Бројне комуналне таксе, фирмарине, накнаде неће се
наплаћивати већ од 1. октобра
ПРИВРЕДНИЦИ ће, већ од октобра, бити ослобођени плаћања чак 104 парафискална намета.
За ову врсту финансијске олакшице привреди, пре свега предузетницима и малим фирмама,
потребна је хитна промена око 25 закона. Када је реч о дажбинама које остају на снази, њихови
максимални износи биће лимитирани, већ у зависности од региона у коме фирма послује.
Већ за месец дана, према сазнањима „Новости“, сви они који имају годишњи промет мањи од
четири милиона динара неће бити у обавези да буду у систему пореза на додату вредност.
Наравно, ако буду желели моћи ће, као и до сада, да раде у систему ПДВ. Мала предузећа биће,
такође, у прилици и да одложе плаћање ПДВ до тренутка када наплате своју робу. Према
тренутним подацима, реч је о 86 одсто укупног броја обвезника.
Привредници, највише мали, оберучке су дочекали нове мере. Међу њима има и оних који
сматрају да се овима стварају услови за прелаз из сиве зоне у легалне токове пословања, али и
оних који очекују да се, на пољу оживљавања привреде, учини још много тога.
ШУМАРИНА- Одлука Министарства финансија да предложи укидање бројних фискалних
намета донеће велике уштеде малим предузећима и предузетницима који и највише осећају
терет кризе - каже за „Новости“ Топлица Спасојевић, члан УО Налед, а који се и бави борбом за
укидање свим сувишних намета.
- Заиста је потпуно бесмислено да фирма на чијем се челу налазим плаћа, рецимо, шумарину и
то у износу од 0,03 одсто од прихода.
- Циљ свих ових мера је да просечно предузеће у Србији оствари месечну уштеду на нивоу једне
бруто плате запосленог, што значи да привредник добија прилику да отвори једно ново радно
место или уложи у своје пословање - каже за „Новости“ Драгољуб Рајић из Уније послодаваца
Србије.
Неке рачунице показују да би просечно мало предузеће у Београду новим мерама месечно
могло да уштеди од 65.000 до 75.000 динара, а у другим местима од 30.000 до 40.000.
Фискалне касе за занатлије већ су укинуте 1. септембра, а најављује се потпуно укидање и
фирмарине за занатлије и мала предузећа, док ће се износ фирмарина за средње и велике
фирме смањити. Иста мера примениће се и за таксе за истицање рекламе.
- До сада су намети за занатлије били толики да је велики број њих бежао у црну зону. Када је
ситуација дошла „до грла“ коначно су предузети кораци да се помогне и овој групи
привредника, који тешко напуштају свој посао, нарочито када је реч о произвођачима - каже за
„Новости“ Славко Новаковић, председник Удружења занатлија Новог Сада.
Он истиче да су занатлије више затварале, него што су отварале радње.
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- Сматрам да ће нове мере којим се смањују намети малим предузећима и предузетницима
веома позитивно утицати на наш рад - истиче Новаковић. - Ниједан занатлија није бежао у
црну зону зато што то воли, већ зато што су га на то натерале привредне околности. Јер, према
проценама, уз око 200.000 предузетника који леглно послују, још толико их ради „на црно“.
Фризер Синиша Стојшин ипак сматра да ће, за прелаз из сиве зоне у легалне токове, морати да
се уради још много озбиљнијих ствари.
СИВА ЗОНАПрема сазнањима „Новости“ сви привредници и занатлије који данас раде у сивој
зони добиће прилику да, без икаквих санкција, почну да раде легално. - Међутим, ако их
инспекције открију, прво ће добити опомену, а затим ће их редовно контролисати, не тржишна,
већ пореска инспекција - тврде надлежни и подсећају да тренутно ради преко 7.000 пореских
инспектора, што је довољно да се изврши потпуна контрола свих могућих места где се ради на
црно.
- Нове државне мере су добар почетни корак, који тренутно има више психолошки ефекат на
предузетнике, јер показује да се нешто покреће и да обећања почињу да се испуњавају - каже
Стојшин за „Новости“.
Ускоро ће бити укинуто више од 60 административних такси од којих се највећи број односи на
пољопривреднике. Међу њима је и регистрација пољопривредног газдинства, као и објеката у
пољопривреди. Такође, разматра се и укидање значајног броја судских такси.
Занатлије и мала предузећа биће ослобођени плаћања разних комуналних такси. Осим већ
поменутих фирмарина, неће морати да плаћају ни таксе за коришћење витрина ради излагања
робе ван пословне просторије, као ни таксе за држање чамаца и сплавова на води, па и оних
ресторанског и забавног типа. Уз то, неће бити комуналне таксе за држање музичких уређаја и
приређивање музичког програма у угоститељским објектима.
Предузећа која су обавезна да користе фискалне касе, неће више морати да страхују од
затварања фирме због неиздавања фискалног рачуна, али зато могу да рачунају да ће због тога
бити кажњени – новчано

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/nezaposleni-se-najvise-uzdaju-u-protekciju

Незапослени се највише уздају у протекцију
Да је у Србији бој незапослених велик, јасно је одавно, као што је јасно и да се
нешто мора предузети да се она поправи. Не може се рећи да се о томе у јавности
не говори, да надлежни у држави нису свесни тог проблема, али само од речи нема
много вајде.
Наиме, у Србији је незапослених много, а посла све мање, много је оних који су радили, а сада
већ дуго не зарађују, а много је и оних који су, после завршеног школовања, требали да раде,
али нису јер посла нема. Зато, предузимање корака који би допринели повећању броја
запослених не сме да се одлаже јер времена нема, све мање људи ради, а све их је више на
евиднецији за запошљавање. Било да су некада радили, било да су се тек пријавили. Наравно,
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до повећања броја запослених неће доћи ни лако ни брзо, али се мора кренути, улагати у оно
што би могло запослити људе који ће да стварају производе и нову вредност, јер је
незапослених много - у Војводини око 200.000 људи, а у Србији је више од 750.000 оних који
су радно способни, а немају посао.
Ове цифре саме по себи опомињу, а тешко је рећи којој је старосној групацији која би могла да
ради и зарађује теже - онима који су закорачили у шесту деценију живота и којима је до пензије
остало неколико година, или онима који су сад завршили средњу школу или факултет и који у
радне књижице нису забележили ни дан стажа. Сваког до њих мучи одређена мука - оне који су
радили до 30 година јер не знају да ли ће, када и на којем радном месту завршити свој радни
век, док они који су на његовом почетку никако да почну да раде па године школовања, веома
често, буду бачене у ветар, а и живот пролази
У Војводини је више од 50.000 старијих од 50 година који немају посао, дакле око четвртине
укупног броја незапослених, па чак ни они који су, некако, сачували оптимизам, не верују да ће
успети да га нађу. Посебно зато, како кажу, јер је број младих који чекају на посао све већи. Они
истичу да је тешко наћи/добити посао, да је избор, што су они који га траже старији све
суженији, па зато месецима и годинама, упркос томе што редовно одлазе на шалтере службе за
запошљавање, нема позитивног помака, а готово је свеједно да ли је реч о мушкарцима или
женама. Уз то, веома често ни стручност није пресудна да би се добио посао, јер се сваке године
повећава број новопријављених на евиденцију незапослених, што оних с радним искуством,
што без њега.
Суштински, готово сви који су били спремни да разговарају истичу да су асполутно сигурни да
посао неће наћи, осим ако се не снађу на неки други начин, пре свега ако не познају неког.
Неретко је узалуд и вишедеценијско искуство у одређеној струци, па су многи почињали
испочетка у некој другој бранши - најчешће у приватним продавницима и бутицима, као
курири, неговатељице, беби ситерке, чистачице, ноћни чувари... а неки још увек без посла
редовно долазе на шалтере службе за запошљавање, без наде.
Наравно, има међу овом категоријом незапослених су и људи с високом стручном спремом, али
иако то мало ко хоће да призна, било да је реч о приватницима или јавном сектору, до посла
пре долазе млађи јер је понуда велика и у прилици су да бирају. И због тога нико не би требло
да им замера. Ипак, иако би се то могло учинити као саврешена прилика за оне који тек треба
да закораче у свет запослених, нажалост, није тако јер је и њих на евиднцији много,
различитих струка, од оних са средњом школом, па до магистара.
Како каже једна двадесетогодишњакиња, медицинска сестра, посла нема и тешко да ће га наћи,
јављала се на конкурсе, обишла и приватне болнице, али резултата нема, а слично говори и
млади свршени графичар, који је пре годину дана завршио школу и без шансе је да се запосли.
Обоје, понекад нешто раде, најчешће сезонски, тамо где треба да се „повуче”, или као замене
током годишњих одмора.
Треба ли рећи да је, због овакве ситуације, незадовољство оних су без посла огормно. Они који
су при крају радног века, а без посла, страхују како ће обезбедити сопствену егзистенцију, али и
егзистенцију своје породице, а они који тек треба да почну да раде не могу ни да се одлуче да
стекну породицу.
Д. Млађеновић

Баријера и потребни знање и вештина
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Уз мали број послова који се нуде, велики проблем старијих од 50 година је и несналажење у
ситуацији у којој су се нашли, посебно што се последњих деценија поступак тражења посла, као
и потребних знања и вештина неопходних за обављање посла значајно изменио. Тако се сада
приликом потенцијалног запошљавања траже савремена знања и вештине- од познавања рада
на рачунару, знања бар једног страног језика, до испољавања креативности, брзине, снаге... а
мало је оних који то могу да понуде потенцијалним послодавцима.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/preti-nam-finansijski-slom

Прети нам финансијски слом?
Кратка мисија Међународног монетарног фонда (ММФ) боравиће у Србији од
данас до 14. септембра са главним задатком да процени најновије макрокономске
изгледе земље, потврђено је у Канцеларији ММФ у Београду.
Како је наведено у изјави сталног представника ММФ у Србији Богдана Лисоволика на
интернет страници канцеларије, „мисија ће, такође, разговарати о забринутости ММФ поводом
недавних измена Закона о Народној банци Србије које су нарушиле њену аутономију, као и
поводом фискалне ситуације”. Мисија се „неће ангажовати на преговорима о аранжману”,
навео је Лисоволик.
Према ранијој изјави државног секретара у Министарству финансија и привреде Влајка
Сенића, у Србију 10. септембра долази делегација ММФ са задатком да анализира стање у
јавним финансијама, а претходно су крајем августа и почетком септембра обављени технички
разговори са представницима Фонда. После тих посета, очекује се и званична посета мисије
ММФ, која ће уследити крајем ове године, уочи планирања буџета за 2013, рекао је државни
секретар Сенић. „Ми смо припремили све расположиве информације, потпуно смо отворени за
сарадњу и уверени смо да, уочи доношења буџета за 2013. годину, можемо очекивати
постизање споразума са ММФ”, казао је Сенић.
Нови споразум са ММФ је за Србију важан јер би, према оцени економиста, повољно деловао
на кредитни рејтинг земље који је недавно смањен, а такође и на курс динара а тиме
индиректно и инфлаторну стопу која ће се, према прогнози Народне банке Србије (НБС),
увећати до краја 2012. на око 10 одсто, знатно изнад нивоа који је за ову годину раније
пројектовала централна банка.
Економиста Драгован Милићевић рекао је за Тањуг да је Србији хитно потребан државни
консензус због нагло растућих дугова земље, јер јој, у супротном, прети предбанкротна криза, а
потом и потпуни финансијски слом. Он је упозорио да даљи пад Србије у дужничку спиралу у
пракси значи да ће се стари дуг враћати новим задужењима - било по основу продаје
обавезница, било међународних кредита, али по значајно неповољнијм каматним стопама и
осетно увећаном ценом дуга.
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/drzava-ne-sme-povecati-pdv-na-hranu

Држава (не) сме повећати ПДВ на храну
Повећање ПДВ-а биће последња мера коју ће влада предузети како би се зарпила
рупа у буџету, тврдио је министар финансија Млађан Динкић, а како ствари сада
стоје та закрпа мораће бити активирана најкасније до почетка 2013. године а има
и оних који тврде да ће намети скочити већ од 1. окобра и то за два посто.
У државној каси минус је двоструко већи од планираног, јавни дуг чак 10 одсто преко
дозвољене границе, а привреда у паду од почетка године. Према још званично непотврђеним
информацијама дефицит у буџету је такав да држава хитно мора подићи порезе па чак и на
храну. Међутим, управо се око такозване социјални то јест ниже стопе ПДВ још у Влади праве
рачунице како би се избегло да намети порасту за основне животне намирнице и погорша
ионако тешка економска ситуација људи који једва саствљају крај с крајем. На крају крајева и
сам Дикић је половином августа изјавио да ПДВ на храну неће бити повећан , а да ли се нешто у
међувремену променило видећемо ускоро.
Према најгорем сценарију све производе који су до сада били у групи оних на које се плаћа
нижа стопа пореза на додату вредност, а у питању су углавном основне животне намирнице,
сада ћемо плаћати више за два одсто, односно порез на додату вредност биће уместо
досадашњих осам - десет одсто. С друге стране, општа стопа пореза на додату вредност ће од 1.
октобра износити 20 одсто.
Према рачуницама Министарства финансија, буџет је, захваљујући чињеници да је списак робе
за коју се плаћа нижа пореска стопа прилично дуг, имао корист од овог вида намета као да је он
ефективно око 14 одсто. У Влади кажу и има доста покушаји злоупотреба ниже стопе пореза
на додату вредност, односно веште књиговође су књижиле робу која спада у групу за коју се
плаћа стандардна стопа као ону на коју се плаћа нижа стопа. Тиме је, наравно, оштећен буџет.
Планирано је да порески инспектори убудуће овакве појаве ефикасније контролишу.
Повећање пореза на додату вредност (ПДВ) произвело би више штете него користи, а дало би
ефекте само на номинално већи прилив у буџет, оценили су и упозорили у неколико наврата
домаћи економисти .
- Када се прича о пореским променама, ефекат повећања горње стопе са 18 на 20 одсто је
миноран, неких 12 до 15 милијарди динара на годишњем нивоу, што се неутрализује
повећањем плата у јавном сектору и пензија од само 1,5 или 2 одсто- рекао је економиста
Мирослав Здравковић .
- Врло је вероватно да ће ПДВ бити повећан, што није добро, јер се тиме не решава проблем
прилива у буџет- рекао је професор Факултета за економију, финансије и администрацију
Михајло Црнобрња , на форуму о економској реалности Србије.
И економиста Мирослав Прокопијевић сматра да повећање ПДВ-а, као мера нове Владе, не би
решила проблем јавних финансија који траје више од једне деценије.
- Фискални систем треба реструктурирати и увести строжу дисциплинуПрокопијевић.
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указао је

Бобан Атанацковић из Уније послодаваца изражава бојазан да ће повећање ПДВ-а бити
употребљено за покривање буџетских рупа, а да истовремено неће бити смањене дажбине на
плате, како би оне биле повећане.
Е. Дн.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/341949/Mihajlovic-Pored-rebalansa-Vlada-i-o-promenama-PDV

Михајловић: Поред ребаланса Влада и о
променама ПДВ
Танјуг
Влада Србије ће на наредној седници поред ребаланса буџета разматрати и одређене предлоге
Министарства финансија, па и промене у ПДВ, најавила је данас министарка енергетике
Зорана Михајловић.
- Следеће седмице је седница владе на којој ће поред ребаланса буџета бити и неке друге ствари
које је припремило Министарство финансија и они ће изаћи детаљно са тиме. Свакако ће бити
промена у смислу ПДВ, али то је пре свега питање за министра финансија - рекла је
Михајловићева одговарајући на питање да ли ће до 1. октобра бити повећан ПДВ.
Она је нагласила да Влада све одлуке доноси у договору, па ће тако бити и са одлуком о
променама у ПДВ.
На питање шта ће бити тема предстојећих разговора за ММФ-ом и да ли ће бити речи о
изменама Закона о НБС, које је нова влада усвојила на почетку мандата, Михајловићева је
рекла да увек треба разговарати о свему, али да очекује да ће тежиште тих разговора бити
договор око разних пакета мера које Србија мора да спроведе.
- Са једне стране јесу реформе, а са друге стране разговараћемо о помоћи која нам је неопходна
у јавним финасијама - рекла је Михајловић, која је члана Председништва СНС, на конфернцији
за новинаре те странке.
Она је казала да су за ту странку и Владу Србије значајни разговори са ММФ-ом и нагласила да
је пут који Србији може да помогне да изађе на "зелену грану" и разговори са том
међународном финансијском институцијом, као и са Светском банком и билетерарни
споразуми о кредиту, који су повољнији од оних на тржишту.
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Михајловићева је најавила да је њено министарство предложило укидање појединих агенција,
међу којима је Агенција за енергетску ефикасност, јонизујуће зрачење и хемикалије, као и да ће
Министарство енергетике преузети њихове послове.
Истичући да су многе од постојећих агенција непотребне, као и да нису добро радиле свој
посао, Михајловићева је навела пример Агенције за енергетску ефикасност која, како је рекла,
постоји 10 година и за тај период је требало да енергетска ефикасност земље буде повећана за
два до четири одсто, што се није десило.
- Све земље у окружењу и оне мање развијене, али и оне развијеније попут Пољске, у периоду
од једне деценије су повећале енергетску ефикасност од три и по до четири одсто - указала је
Михајловићева.
Према њеним речима, планирано је укидање и 130 различитих непотребних такси, а
процењено је да ће од тога корист имати око 400.000 људи.
Она је поновила да је Влада проценила да ће разним мерама, које је предузела и које ће
предузети у наредном пероду у следећој години уштедети око милијарду евра.
Михајловићева је напоменула да је нова влада наследила огромне проблеме, да је дефицит око
две милијарде евра, јавни дуг 55 одсто БДП са тенденцијом да до краја године достигне и 60
одсто.
Она је нагласила да јавни дуг не би смео да пређе границу од 45 одсто и да зато сматра да би
требало утврдити одговорност, па и кривучну, зашто претходна влада када је увидела да је
пређена та граница, није предузела неке мере.
http://www.blic.rs/Vesti/Svet/341970/Hofa-Romni-hoce-da-ukine-sindikate

Хофа: Ромни хоће да укине синдикате
Д.М.
Џејмс П. Хофа, председник највећег америчког међугранског синдиката, познатог као
Брадерхуд оф тимстерс, тврди да би републикански председнички кандидат Мит Ромни био
срећан када би амерички синдикални покрет, који је већ ионако ослабљен, потпуно престао да
постоји.
“Он хоће да уништи радничке организације какве познајемо”, изјавио је Хофа протекле недеље
на маргинама демократске председничке конвенције за “Хафтингтон пост”.
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“Ништа не измишљам. То стоји на његовом сајту. Ромни се залаже за Закон о праву на рад, а
Републиканска странка опасно скреће удесно. Прилично је невероватно да се тако нешто
догађа у 2012”, тврди Хофа.
На сајту Ромијеве председничке кампање заиста може да се прочита да су синдикати изгубили
свој значај, да “подижу трошкове рада и уводе ригидности које шкоде конкурентности и
осујећују иновације”.
Ромни се залаже за Закон о праву на рад, који слаби утицај синдиката, а желео би и да укине
аутоматско одбијање синдикалне чланарине од плата радника.
Хофа, притом, није једини синдикални лидер који је на прошлондељној демократкој
конвенцији у Шарлоти дигао глас против Ромнија. Његово мишљење потпуно дели и Мери Кеј
Хенри, шефица Међународне уније запослених у сектору услуга, која тврди да Ромни хоће “Да
нас избаци из игре”.
Са друге стране, синдикални активисти нису одушевљени ни Обамином екипом, а подршка
коју пружају демократама добрим делом потиче од неповерења које гаје према
републиканцима. Хофа, међутим, сматра да уместо незадовољства оним што током Обаминог
мандата није постигнуто - као што је повећање минималне наднице и усвајање Закона о
слободном избору запослених, нагласак треба да буде на позитивним помацима - као што су
усвајање закона о здравственој заштити и закона о стимулацији, спасавање аутомобилске
индустрије, и активности Националног одбора за радне односе, савезне службе задужене за
спровођење закона о раду, која је поново постала место коме радници могу да се обрате ради
заштите својих права.
Једну од најважнијих акција Хофиног синдиката тренутно представља борба за очување
пензија.
“Наш посао је да сачувамо пензије”, каже Хофа. “То је посао свих радничких организација, јер
је то оно што нас чини другачијим. Проблем је што десничари мрзе синдикате, мрзе пензије неће никоме да буду обавезни ... а ми се залажемо управо за супротно”, тврди он.

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=21&Itemid=125

Отпремнине узело 500 радника стакларе
Српску фабрику стакла Параћин је, уз отпремнине од по 300 евра по години стажа, напустило
500 радника, од око 800 за које је процењено да су технолошки вишак, саопштено је из
синдиката ове фирме. Ови радници су се за добровољни одлазак, по социјалном програму из
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споразума синдиката и менаџмента фабрике, пријављивали у два наврата, од почетка јула до
краја августа. Отпремнине су готово свима исплаћене, а број запослених сада је смањен на
1.150, наведено је у саопштењу. Фабрика је за отпремнине раднике обезбедила 160 евра по
години стажа, а додатних 140 евра Влада Србије. Тањуг

http://www.pravda.rs/2012/09/09/odluka-o-kupovini-skrobare-pod-lupom-drzave/

Одлука о куповини Скробаре под лупом
државе
ИЗВОР: ТАНЈУГ
ЗРЕЊАНИН – Панчевачка компанија „Алмекс“ још није постала власник
зрењанинске Индустрије прерађевина од кукуруза (Ипок), иако је на лицитацији
те фабрике у стечају, одржаној у јуну, победила са понудом од 959 милиона
динара.
Некадашњи радници фабрике, чекајући новог власника, нашли су се на евиденцији сужбе за
запошљавање, а протекле седмице обратили су се челницима Градске управе и Већу Савеза
самосталних синдиката Србије (СССС) тражећи отварање фабричке капије и покретање погона
док је берба кукуруза у пуном јеку.
Да би се то десило и да би постао власник Скробаре, „Алемексу“ је неоподна сагласност
Комисије за заштиту конкуренције, односно потврда да није монополиста.
Пријаву за испитивање концентрације “Алмекс“ је поднео 13. јула и она је допуњавана и
коначно комплетирана 17 августа, саопштила је антимонополска комисија.
Уколико панчевачка компанија, која је власник скробаре у Јабуци, не добије поврду да је
власник зрењанинске скобаре, губи право и на повраћај депозита, а за купца се проглашава
други понуђач – „Аграна – Ново друштво“, чији су оснивачи аустријска „Аграна“ и домаћа „МК
група“.
Занимљиво је да је „Аграна – Ново друшво“ регистована половином јуна ове године, и да су
фирме у оснивачки капитал уложиле по 130 милиона динара, колико је било потребно за
учешће на лицитацији „Ипока“ у стечају.
Излицитирана цена била је већа за 203 милиона динара од почетне, што није могао да испати
београдски „Картионвал“, који је годину дана пре тога држао погоне у закупу.
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