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Динкић ексклузивнп за Нпвпсти: Неће бити смаоеоа плата и пензија
АУТОР: Предраг ВАСИЉЕВИЋ
Министар финансија и привреде Млађан Динкић пткрива детаље из пакета екпнпмских мера, п кпјем
се дпгпвприла владајућа кпалиција
ЕКОНОМСКЕ мере кпје ћемп да дпнесемп бплне су, али неппхпдне. Када их не бисмп применили,
финансијски резпви према грађанима следеће гпдине били би мнпгп тежи. Бпље да сада узмемп гпрак
лек, негп щећерну впдицу, ппсле кпје бисмп мпрали да пређемп на најјаше иоекције.
Овакп Млађан Динкић, министар финансија и привреде, сликпвитп пбјащоава смисап екпнпмских
пптеза државе, кпји ће бити кпнашнп дпгпвпрени дп краја недеље, а у наредних месец дана и претпшени
у ребаланс бучета.
Ексклузивнп за „Нпвпсти“, Динкић пбелпдаоује све нпве мере Владе Србије, кпје је гптпвп пптпунп
усагласип са кпалиципним партнерима - премијерпм Ивицпм Дашићем и првим пптпредседникпм
Владе Александрпм Вушићем. Пакет је ппдељен у три дела:
- Првп, смаоићемп расхпде у бучету за 40 милијарди динара, а притпм нема смаоиваоа нити
замразаваоа плата и пензија. Другп, пбавићемп структурне рефпрме у наредних гпдину дана у јавним
предузећима. И треће, ппправићемп ппслпвну климу крпз измену Закпна п раду и измену Закпна п
планираоу и изградои. Све пвп мпра пдједнпм, да би ималп ефекта.

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/387043/Bez-nizih-plata-i-penzija

Без нижих плата и пензија
АУТОР: Гпрдана Булатпвић
Од свега щтп је претхпдних дана билп на стплу за прегпвпре п антикризним мерама владајуће
кпалиције пстала је неусаглащена самп пдлука да ли ће заппслени у јавнпм сектпру и пензипнери у
пктпбру дпбити планирану ппвищицу. О тпме ће, какп сазнаје „Блиц“, лидери владајуће кпалиције
разгпварати већ у утпрак.
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Кликнути (+) за увећаое

У пвпј гпдини, дефинитивнп, неће бити ни ппмиоанпг смаоеоа плата заппсленима у државнпј
администрацији, али ни птпущтаоа. Ипак, према нашелнпм дпгпвпру, пдмах ће се кренути у планираое
мпгућег смаоеоа брпја шинпвника у 2014. Сва министарства ће наредних дана ппшети да раде план
мпгућих ущтеда, щтп би требалп да резултира смаоеоем трпщкпва бучета за скпрп 30 милијарди
динара. Сада брпјни тзв. дискреципни расхпди биће умаоени за пкп 28 милијарди динара.
Спремљена је и листа фирми кпје су у власнищтву државе, а кпје ће бити ппнуђене на прпдају или у
закуп.
- Јаснп је да се неће кренути у приватизацију пвих кпмпанија у истп време. Ппстпје пдређене дилеме
щта ушинити са дпбијеним нпвцем, пднпснп какп ушинити да се не утрпщи на ппкриваое маока у
бучету. Наредних дана биће вище реши п тпме - тврди извпр „Блица“ близак прегпвприма и дпдаје да су
за већину фирми кпје су се нащле на списку интерес ппказали страни инвеститпри.
Интересантнп је да се на наведенпм списку налазе и државне банке и „Дунав псигураое“.
- Влада сигурнп вище неће преузимати непсигуране деппзите кап щтп је тп бип слушај са Нпвпм
Агрпбанкпм или РБВ. Овп је билп изнуђенп, али држава вище неће ппкривати губитке банака, али ни
јавних предузећа. Јавним предузећима ће, крпз ребаланс, бити знашајније умаоене субвенције. Рецимп,
„Железницама Србије“ биће умаоене дптације за 1,5 милијарди динара. Министарствп финансија је
дпбилп налпг да припреми план кпји ће пмпгућити да бар 75 фирми са листе пд 175 кпје су некада биле
друщтвене, а данас су у реструктурираоу буде угащенп, а да дп средине наредне гпдине у Србији вище
не буде кпмпанија са тим статуспм. Рашуна се да ће, између 30 и 50 оих, наћи купца - пткрива извпр
„Блица“.
С друге стране, јавна предузећа вище неће мпћи да рашунају на гаранције државе за нпва задужеоа,
щтп за већину оих гптпвп да знаши да неће ни бити у прилици да узму нпве кредите. Дпгпвпренп је да
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се исппщтује закпн и да се ускпрп, какп тп налаже и дпнети закпн, распищу кпнкурси за генералне
директпре 25 јавних предузећа кпји су ппд кпнтрплпм републике.
Ппвећаое наплате свих намета предвиђених закпнпм биће, дпгпвпр је са састанка пдржанпг у петак,
такпђе један пд кљушних задатака. Онп щтп је и тпкпм пвпг сусрета лидера владајуће кпалиције
кпнстатпванп јесте да су бащ државни пргани ппприлишнп немарни према плаћаоу свпјих пбавеза.
Према сазнаоима „Блица“, за сада није у плану нити једна мера кпја би ппдразумевала дпдатну
финансијску ппмпћ приватнпм сектпру. Мере ће, углавнпм, бити усмерене на ппбпљщаое привреднпг
амбијента, ппједнпстављеоем и ппјефтиоеоем ппслпваоа.
Дачић: Држава да штеди
Влада ће пшувати екпнпмску и финансијску стабилнпст земље
крпз смаоеое непптребних трпщкпва. Биће щтедое, али се пни
неће пренпсити прекп леђа пбишних грађана, рекап је јуше
премијер Ивица Дашић нпвинарима у Петрпвцу на Млави. Дашић
је прецизирап да ће се дп краја недеље наставити кпнсултације,
а накпн тпга би са кпнашним ставпвима требалп изаћи пред
Владу и парламент.

http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/386504/Radnici-Agroziva-iz-Zitista-prekinuli-strajk

Радници „Агрпжива“ из Житищта прекинули щтрајк
АУТОР: Славкп Сурла
Штрајк 1.240 заппслених у житищтанскпј кпмпанији “Агрпжив” јуше је прекинут, а радници ће пд данас
ппнпвп бити на радним местима. Директпр кпмпаније за прпизвпдоу живинскпг меса Предраг Амижић
јуше је пред вище стптина радника пбећап исплату три запстале плате и план за несметанп ппслпваое
дп краја гпдине.
Једна плата, фебруарска, исплаћена је већ јуше, па је Штрајкашки пдбпр трећег дана щтрајка пдлушип да
се радници врате на ппсап. Дп краја јуна требалп би да дпбију јпщ две запстале плате.
- Успели смп у бпрби за рещаваое кљушнпг прпблема “Агрпжива”, а тп је недпстатак пбртних средстава.
Ту је велику улпгу пдиграла ппщтина Житищте и власник кпмпаније “Србијагас”. Наща ппрука
кпнкуренцији и ппслпвним партнерима пд данас је - радимп, иде рпба, гурамп дп краја. Дајем реш,
живећемп - рекап је Амижић щтрајкашима.
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Дпдап је да ће прпизвпдоа брпјлера са 200.000 кпмада недељнп бити смаоена на 120.000 јер фирма за
тпликп мпже да пбезбеди храну.
- Кренућемп с радпм, а акп пбећаоа не буду испуоена, лакп ћемп стати. Ошекујемп да ће Влада Србије
схватити да акп сада не ппмпгне, ппсле ће бити каснп, а све щтп је улпжила прппащће заједнп с нама каже
Жива
Стпјин,
шелник
синдиката
“Независнпст”
у
фирми.
Живпт за Житищте
Италијанска кпмпанија „Верпнесе“ заинтереспвана је за “Агрпжив”. Тражили су пет лпкација за нпве
фарме, а дат је налпг да им се ппнуди 10, на бираое, каже председник ппщтине Житищте Дущан
Милићев. Дпдаје да би прппаст “Агрпжива” знашила крах мале ппщтине Житищте.
- Мпрамп да прпизвпдимп брпјлере, а не гплупшиће да не бисмп изгубили тржищте - рекап је Амижић.
Он је најавип смаоеое плата рукпвпдећем кадру за 30 пдстп и административцима за 15.
Радници су пбећаоа Амижића ппздравили аплаузпм. Већина оих је на ивици егзистенције, мнпгима је
месецима искљушена струја, има ппрпдица где пбпје супружника раде у “Агрпживу” и примпрани су да
децу исписују из средоих щкпла и с факултета.
- Задпвпљни смп пним щтп је пбећанп, самп да се јпщ тп и испуни. Ошекујемп да нам првп исплате
запстале плате, али и ппдрщку државе. Спремни смп да ушествујемп у притисцима на владу и фпнд да
нам пбезбеде пбртна средства. Нећемп шекати да све пдради меначмент, већ ћемп кап синдикат
ушествпвати у спасаваоу фирме - каже Зпран Немаоић из сампсталнпг синдиката фирме.
“Агрпжив” је пшекивап пет милипна евра пд републишкпг Фпнда за развпј, али је на крају применип
резервни план ппдрщке пд лпкалне сампуправе. Амижић је рекап да је бпље да држава улпжи 460
милипна динара за рад кпмпаније, негп да исти изнпс исплаћује радницима кпји заврще на бирпу.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/o_ekonomskim_merama_ponovo_sutra.4.html?news_id=262187

О екпнпмским мерама ппнпвп сутра
АУТОР: Е. Д.
Бепград - Иакп је састанак државнпг врха, кпји се пвих дана активнп бави екпнпмским мерама кпје би
требалп да извуку Србију из прпблема, пдржан ппд велпм тајни, у јавнпст је прпцурилп некпликп
инфпрмација, између псталих и та да се пензије неће дирати, кап и да се заппсленима у државнпј
администрацији кпји зарађују вище пд 40.000 динара неће скидати 10 пдстп са плате.
Све ущтеде, п кпјима су дпсад разгпварали премијер Ивица Дашић, пптпредседник Владе Александар
Вушић, министар финансија Млађан Динкић и гувернерка НБС Јпргпванка Табакпвић, требалп би, а тп је
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пренеп РТС, да ущтеде држави 40 милијарди динара. Највећа сагласнпст, какп навпди јавни сервис,
ппстигнута је у ппгледу предузећа у реструктурираоу шија би судбина требалп да буде ппзната дп
средине наредне гпдине. У петак увеше разгпваралп се и п изменама закпна п раду, али и п прпдаји
неких предузећа пппут Телекпма, пкп шега, бар засад, не ппстпји сагласнпст међу лидерима впдећих
партија. Из Владе су рекли да ће се кпнкретније п мерама знати крајем недеље, а нпви састанак заказан
је за сутра.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/kljucna-dilema-otkazi-ili-manje-plate

Кљушна дилема: пткази или маое плате
АУТОР: В. Чвпркпв
На исплату пензија и плата пних кпји раде за државу пдлази шак вище пд две трећине српскпг бучета.
Екпнпмисти већ гпдинама уппзправају на тп да је таквп стаое непдрживп, а сада је, изгледа, дпщап
тренутак када јавна каса вище не мпже да издржи тај притисак.
Челници владајуће кпалиције јпщ увек нису саппщтили ташне мере кпјима намеравају да реще прпблем
предимензипниранпг јавнпг апарата. Пп пнпме щтп се мпже закљушити на пснпву инфпрмација кпје
дплазе из Владе, извеснп је да ће пензије и плате, акп и не буду замрзнуте, убудуће расти спприје негп
дп сада, дпк би заппслени у државнпј управи и администрацији на републишкпм, ппкрајинскпм и
лпкалнпм нивпу (у тп се не рашунају прпсвета, здравствп, Впјска и пплиција) мпгли ппнети највећи терет
пнпга щтп се зпве "фискална кпнсплидација" такп щтп ће им зараде бити смаоене десет прпцената.
Ппједини екпнпмисти, пак, уппзправају на тп да кљушни прпблем државне управе у Србији није висина
плата заппслених, већ тп щтп их пгрпман брпј ради за државу, ппгптпвп када се та цифра уппреди с
брпјем пних кпји раде у привреди. Наиме, пд пкп 1,7 милипн заппслених у Србији, шак пкп 600.000 плату
прима пд државе. Јаснп је да привреда слабащна пппут српске не мпже издржати тплики ппрески
притисак.
Екпнпмиста др Мирпслав Здравкпвић навпди да су плате у јавнпм сектпру у већини еврппских земаља
веће су негп у приватнпм, и тп пдступаое није највеће у Србији.
– Вищи нивп зарада у јавнпм сектпру у пднпсу на приватни ппследица је квалификаципне структуре у
кпјпј дпминирају факултетски пбразпвана лица – рекап је Здравкпвић, кпментарищући неке пд
предлпжених антикризних мера. – Изузетака, где је ситуација пбрнута – има, пппут Слпвашке – али их је
малп.
Ппзивајући се на уппредне статистишке ппдатке, Здравкпвић указује на тп да Србија, у пднпсу на
еврппске земље, има највеће пдступаое када је у питаоу брпј заппслених у здравству, пбразпваоу,
државнпј управи, и пцеоује да је "тај релативни ппказатељ" ппследица изузетнп великпг смаоеоа
брпја радника у приватнпм сектпру у индустријским предузећима.

6

Пп оегпвпм мищљеоу, дпбра мера би била да се вежу фпндпви зарада, а не прпсешне зараде у јавнпм
и приватнпм сектпру. Другим решима, укпликп би брпј заппслених у приватнпм сектпру пап десет пдстп,
а прпсешне плате су исте, тп би знашилп смаоеое фпнда зарада пд десет пдстп, и пнда би тп требалп да
прати и јавни сектпр. Истп би билп и при расту брпја заппслених.
– Таква мера дала би пплитишарима пптпунп другашији ппглед на екпнпмију јер би тада пснпвна
мптиваципна снага била ппвећати брпј заппслених да би и плате у јавнпм сектпру и пензије биле веће –
сматра Здравкпвић.
Бивща министарка енергетике др Кпри Удпвишки, данас шелница Центра за виспке екпнпмске студије из
Бепграда, каже да у рефпрми државне управе треба пбратити пажоу на оене делпве кпји су већ сада
дпвпљнп струшни и ефикасни.
– Пптребнп је сагледати државну управу у целини и идентификпвати "пстрва" сппспбнпсти и струшнпсти
кпја би ппстала савезници у оенпм преструктурираоу – навпди Кпри Удпвишки.
Она дпдаје да се на нещтп дужи рпк мпра усвпјити прпграм унапређеоа државне управе кпји ће у
дпгледнп време усвпјити и умнпжити брпј таквих "пстрва" на рашун старих и превазиђених,
прекпбрпјних кадрпва.
– Нп, треба имати у виду да већина таквих "пстрва" струшнпсти у државнпј управи заправп данас не
припада стварнп државнпј управи. Настали су уз ппмпћ дпнатпрских прпјеката, и уз здущни птппр
ппстпјеће управе – указује Кпри Удпвишки.
Штедоа и рецесија
Мирпслав Здравкпвић је пценип и да ће најављене мере везане за щтедоу у јавнпј пптрпщои, у кпјем
гпд пблику биле усвпјене, имати рецесиван карактер јер шим мпра да се щтеди, пбара се укупна
тражоа. Пп оегпвим решима, припритет би требалп да буде какп ппвећати заппсленпст у приватнпм
сектпру, за щта је пптребнп "врлп предвидивп пкружеое, пријатељски усмеренп ка инвеститприма,
какп дпмаћим, такп и страним".
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