ПРЕС КЛИПИНГ
24-25. август 2013.

Рачун "Симпа" и званично блокиран;(стр.2)
Шмит: Стране инвестиције важне, али и домаћа привреда;(стр.3)
Савет за борбу против корупције тражи измену Закона о приватизацији;(стр.5)
Почела изградња друге фабрике компаније Леони у Србији;(стр.6)
У Србији вишак око 1.000 просветара;(стр.7)
Наше фирме не могу да замене Алпину;(стр.8)
Пристојне отпремнине али танке наде за нови посао;(стр.10)
Синдикат тражи кривичну одговорност због штетних уговора РТВ-а; (стр.11)
Замрзавање пензија - привремени спас;(стр.12)

1

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/401181/Racun-Simpa-i-zvanicno--blokiran

Рачун "Симпа" и званично блокиран
Блиц
Одељењу за принудну наплату Народне банке Србије предато је решење о блокади рачуна
компаније "Симпо".Ових дана је било много различитих информација и тумачења поводом
пореског дуга компаније "Симпа". Тим поводом огласило се Министарство финасија са
објашњењем .
" Закон о приватизацији уредио је, када је реч о привредним субјектима, начин и поступак
приватизације. Закон прави јасну разлику у поступању државних поверилаца када се налзе у
поступку реструктурирања или поступку приватизације", наводи се у саопштењу.
Они даље објашњавају да Закон чланом 20 регулише да за предузећа која се налазе у поступку
реструктурирања од дана доношења одлуке о реструктурирању (коју доноси Агенција за
приватизацију) до дана окончања реструктурирања не може се одредити било која мера
принудног извршења.
Министарсво наводи да Симпо није у поступку реструктурирања и никада није био јер
Агенција за приватизацију није донела такву одлуку.
- За субјекта који се налази у поступку приватизације (јавним тендером или јавном аукцијом)
државни поверилац не може спроводити принудну наплату ради намирења потраживања
насталих до 31.12.2007.године. Како је 2007.година истекла нема правних сметњи за принудну
наплату дуга код "Симпа" - наводи Министарство.
Агенција за приватизацију је 12.12.2005. донела одлуку за продају Симпа методом јавног
тендера. Такође је Агенција донела одлуку о методу приватизације 11.01.2006., којом се
одређује да ће се вршити продаја капитала односно имовине "Симпа" методом јавног тендера.
Питање је: Зашто никада није ни започета продаја јавним тендером.
Пореска управа је извршила пријаву потраживања у поступку приватизације за Симпо у износу
од 845.032.749,85 динара. Међутим, разлика дуга од 845 милиона динара до 4,88
милијардидинара, колко је укупан дуг "Симпа2, ПИБ 100 549 457, је текући дуг који Симпо није
плаћао и ако је вршио исплате зарада, без плаћања пореза и доприноса на исте, а при том је од
укупног дуга, дуг за доприносе око 2 милијарде динара.
Из свега изнетог произилази да нема правних сметњи за наплату дуга по основу јавних
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прихода код предузећа Симпо Врање, па је у складу с тим донето решење о принудној наплати
из средстава на пословном рачуну пореског обвезника.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/401179/Smit-Strane-investicije-vazne-ali-i-domaca-privreda

Шмит: Стране инвестиције важне, али и
домаћа привреда
Тањуг
Да би имала стабилан и свеобухватан економски раст Србија мора да, поред привлачења
страних инвестиција, развија домаћу привреду, поручио је одлазећи директор Делегације
немачке привреде у Србији Михаел Шмит.
- Страни инвеститори су добри, али нису довољни", истакао је он и указао на лоше примере
појединих земаља у окружењу, као што је Мађарска, које су се првенствено окренуле
привлачењу страног капитала. Те земље сада, и поред присуства великих светских компанија,
имају огромне проблеме са незапосленошћу и јавним финансијама. Србија би требало да учи
на тим примерима - навео је Шмит у интервјуу Тањугу.
Он је истакао да страна улагања јесу кључ за повећање извоза, али да домаћа привреда мора да
их прати.
- Домаћа мала и средња предузећа су јако битна за привлачење више страних улагања јер те
инвестиције, посебно ако су квалитетне и софистициране, траже и мрежу локалних добављача,
а тога мањка у Србији зато што фирме нису ликвидне, немају искуства, немају стандарде поручио је Шмит.
Према његовим речима, домаћа предузећа можда немају могућности за пословање као стране
компаније, али могу да раде на тржишту региона или у привредним гранама као што су
пољопривреда или металска индустрија, при чему је важно да не остану извозници сировина и
полупроизвода већ да повећавају додатну вредност производње.
Шмит је напоменуо да је у Србији регистровано око 400 фирми са немачким капиталом, које
запошљавају око 25.000 људи, а обим инвестиција је око 1,5 милијарду евра.
- У највећем броју случајева ради се о мањим предузећима, која често нису много видљива јер
имају мале буџете за маркетинг, али важно је што се баве производњом, извозно су
оријентисане и углавном су смештене ван Београда, што је добро за равномеран регионални
развој - рекао је он.
- Тренд је позитиван, иако је, наравно, могуће више, јер, рецимо, у Румунији немачке фирме
запошљавају 200.000 људи - додао је Шмит.
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Како је навео, немачке фирме су доста диверсификоване у Србији по привредним гранама, има
их у трговини, али постоји простор за много веће присуство у аутомобилској, електронској,
текстилној и индустрији грађевинског материјала.
- Фирме које сада долазе то чине јер мисле да је овде боља локација за производњу и
дистрибуцију и одлучују се за Србију између неколико алтернативних локација, што је добар
знак - нагласио је Шмит.
Поводом најава доласка неких немачких инвеститора у Србију, он је истакао да у томе треба
бити пажљив јер је у протеклим годинама пуно инвестиција најављивано, а нису се оствариле,
а, такође, велика имена траже дискретност.
- То мора да се поштује ако стварно желимо да се остваре те инвестиције, зато што ће то иначе
бити контрапродуктивно, ако нека компанија жели Србију као локацију и партнера, та
инвестиција се објављује тек када је сама компанија озваничи - рекао је Шмит.
Он је нагласио да треба посветити пажњу инвеститорима који су већ присутни у Србији и који
желе да шире своју производњу, због чега привредни амбијент мора да се побољшава.
- На пример, ми сад најављујемо нове инвестиције, али ја знам да једна немачка фирма
неколико недеља, ако не и месеци, чека грађевинску дозволу да би могла да подигне
производни погон од 20 милиона евра, тако да је наш домаћи задатак да остваримо то што је
могуће са инвеститорима који су присутни - навео је Шмит.
Он је рекао да компаније чланице Немачко-српског привредног удружења, којих има око 270,
сваке године као највеће препреке у пословању у Србији наводе неефикасност државне управе,
нетранспарентност јавних набавки, корупцију и истичу важност правне сигурности и
стабилних институција.
Такође, важно је да Закон о раду буде у складу са европским прописима и мало либералнији да
би побољшао могућности за запошљавање у домаћим и страним фирмама, као и да се
унапређује квалитет радне снаге јер има пуно незапослених, али истовремено недостају
стручњаци у неким областима, поручио је Шмит.
Говорећи о потенцијалима за будућу сарадњу Србије и Немачке, он је истакао да су немачка
привреда и држава, преко помоћи коју нуде, поуздани и добри партнери и за обуку радне снаге
и за изградњу инфраструктуре, где нуде јако добре технологије и решења, али је потребно да се
средства користе транспарентно и ефикасно.
Шмит је навео да се, после осам и по година рада у Србији и више од четири године на челу
Делегације немачке привреде, враћа у Немачку, у покрајину Северна Рајна-Вестфалија, где ће
путем сајмова и различитих других активности радити на повезивању привреда источне
Европе са Немачком.
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Савет за борбу против корупције тражи
измену Закона о приватизацији
Бета
Савет за борбу против корупције затражио је данас од Владе Србије да, због бројних примера
лоше урађених приватизација фирми, промени Закон о приватизацији и уреди рад Агенције за
приватизацију.
Спорна је и лоша приватизација Вршачких Винограда
У саопштењу Савета је као пример лоше приватизације наведена продаја "Вршачких
винограда", коју истражује Управа криминалистичке полиције МУП-а Србије.
Савет је подсетио да је пратио приватизацију Вршацких винограда од прве продаје
конзорцијуму фирми из Србије, 2006. године, и да је указивао на неблаговремену контролу
уговора и одуговлачење раскида уговора.
У поступку другог покушаја продаје "Вршачких винограда", по оцени Савета, Агенција за
приватизацију је "на лош начин формирала пакет акција понуђен заинтресованим купцима".
Лицитација за продају имовине "Врсачких винограда" била је 26. јула ове године, а једини
учесник је била компанија "Гуан нан", иако су продајну документацију откупила четири
потенцијална купца.
Кинеска компанија је цену од 5,29 милиона евра за "Вршачке винограде" прихватила на трећем
јавном надметању за то предузеће, али још није потписан купопродајни уговор, јер је
Министарство финансија и привреде, као надзорни орган, имало замерке што нису предвиђена
јача средства обезбеђења купца за испуњење уговорних
обавеза.
Савет за борбу против корупције је 12. августа објавио извештај о продаји имовине "Вршачких
винограда" у којем је наведено да су учињени пропусти Агенције за приватизацију, чиме су
оштећени држава и то предузеће.
Поводом тог извештаја премијер Србије Ивица Дачић је наложио Управи криминалистичке
полиције МУП-а да провери продају "Вршачких винограда". То предузеће са 1.200 хектара
винограда има 250 запослених.
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Почела изградња друге фабрике компаније
Леони у Србији
Бета
Компанија Леони почела је данас у Дољевцу код Ниша да гради другу фабрику у Србији, у којој
ће бити запослено 1.500 радника, а инвестирано 21 милион евра.
У новој фабрици површине око 25.000 квадратних метара производиће се каблови за возила
Ланд Ровер и Јагуар, а за свако ново радно место Агенција за страна улагања и промоцију
извоза СИЕПА припремила је подстицај од 7.000 евра.
Министар финансија и привреде Млађан Динкић рекао је на отварању радова на изградњи
фабрике, да ће у новим погонима производња почети од пролећа следеће године и да првих
400 радника сада креће на обуку.
- До краја следеће године свих 1.500 радника добиће посао - рекао је Динкић и додао да ће
изградњом друге фабрике Леони у Србији вредност извоза те компаније бити већа, а
аутомобилска индустрија додатно појачана још једном новом фабриком.
Компанија Леони је на 15. месту по вредности извоза у Србији, а у првих седам месеци из
фабрике у Прокупљу извезли у каблова за аутомобиле у вредности 50 милиона евра,
саопштило је Министарство финансија и привреде.
У фабрици у Прокупљу, компанија Леони запошљава 1.750 радника. Фабрика у Дољевцу имаће
око 25.000 квадрата на 8,7 хектара, а то земљиште обезбедила је општина Дољевац у близини
села Малошиште без накнаде.
Свечаности поводом почетка изградње фабрике Леони присуствовали су и председник
Скупштине Србије Небојша Стевановић и директор компаније Леони Виринг Системс Саутист
(Wиринг Сyстемс Соутхеаст) Јерг Паехнац (Јоерг Паећнатз).
Министар Динкић уручио је данас представницима компаније Леони Уговор о подстицању
инвестиција.
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У Србији вишак око 1.000 просветара
Само у Београду има 54 одељења која због малог броја уписаних ученика не испуњавају
законски услов да буду формирана, кажу синдикалци

Према проценама Уније синдиката просветних радника Србије, око 1.000 просветних радника
остаће без посла или ће радити са смањеним фондом часова. Без иједног часа, према
досадашњим подацима, остаће више од 230 људи и то углавном наставника који предају
стручне предмете у средњим школама.
У Београду је таквих 107, а без дела норме у школама главном граду остаће још 650 људи, рекла
је јуче портпаролка Уније Јасна Јанковић.
Према подацима овог синдиката, на листи вишка наставника у Србији је око 3.000 људи, али
како је објашњено, ту су и колеге које су пренете са ранијег списка.
– Непризнавање мале матуре изазвало је хаос у средњим стручним школама, јер у многим
одељењима нема 15 ученика. Само у Београду имамо 54 одељења која због малог броја
уписаних ученика не испуњавају законски услов да буду формирана – рекао је председник
7

уније Драган Матијевић и додао да синдикат тражи од просветних власти да дозволи отварање
оваквих одељења, јер у супротном, неколико хиљада деце неће бити уписано у жељено
занимање.
У целој Србији мање је 145 одељења, највише у Београду, Нишу и Крагујевцу.
Матијевић каже да је стање у школама алармантно, јер школска година само што није почела, а
просвета нема министра и још се не зна колико наставника остаје технолошки вишак, иако су
подаци морали да буду познати до половине августа.
Ипак, према речима Матијевића, школска година ће почети на време и без штрајка, пошто
синдикати тренутно чекају реконструкцију владе и новог министра, па немају коме да се
обрате.
С. Г.
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Nase-firme-ne-mogu-da-zamene-Alpinu.sr.html

Наше фирме не могу да замене Алпину
Међународни кредитори опет траже нови тендер за деонице иако су домаћи грађевинари
радили као подизвођачи код пропале аустријске фирме
Домаће грађевинске фирме заинтересоване су да наставе градњу деоница на источном краку
Коридора 10, на којима је радила „Алпина” док није банкротирала, али судећи по
„препорукама” међународних кредитора – то им неће бити омогућено. Међународни
кредитори не дозвољавају да се тендер заврши директном погодбом. То би било могуће само у
случају да Влада Србије преузме финансирање – рекао нам је Дмитар Ђуровић, директор
„Коридора Србије”.
Тиме је, бар за сада, стављена тачка на судбину деоница на којима је аустријска „Алпина” била
извођач, а наше грађевинске фирме заправо радиле као подизвођачи.
Нашим неимарима у овом случају не може да помогне ни светска пракса по којој се у случају
спречености прворангираног извођача без новог надметања посао даје следећем такмацу.
Милутин Мркоњић, министар саобраћаја је први, одмах пошто је „Алпина” прогласила стечај,
поменуо могућност да домаће фирме без тендера наставе градњу аутопута од Пирота до
Димитровграда и на обилазници око тог града. Спекулисало се чак да је могуће да домаћи
подизвођачи које је ангажовала „Алпина” преузму послове.
Али, не лези враже. Другопласирана фирма на том тендеру била је словеначки СЦТ која је
такође отишла у стечај. Тек на трећем месту био је наш кога су чинили „Планум”, „Путеви
Ужице” и ПЗП Београд.
Међутим став финансијера – Светске банке и Европске банке за обнову и развој, и препорука у
овој ситуацији јесте да се распише нови тендер. „Коридори Србије”, као инвеститор,
прихватили су такав став.
Позивање другопласираног, односно трећепласираног извођача према мишљењу Ђуровића
није могуће, јер је од расписивања тендера прошло доста времена. Осим тога истекао је и
уговор за тај посао, јер је извођач био обавезан да у марту прошле године заврши радове.
Ратомир Тодоровић, директор „Планума” подсећа да је свуда у свету пракса да се први следећи
са листе позове да преузме посао ако се деси ово што се десило са „Алпином”.
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– У Француској и Енглеској је то законом одређено. Код нас није, али смо ту праксу
примењивали. Када је недавно отишао у стечај словеначки СЦТ , који је добио посао изградње
приступних саобраћајница код моста на Ади, посао је уступљен другопласираном „Пору”.
Слично је било и око концесије Хоргош Пожега. На тендеру су победили шпанска фирма ФЦЦ
и аустријска „Алпина”. У међувремену ФЦЦ је иступио из конзорцијума, а „Алпина”, будући да
није могла да обезбеди гаранцију, позвала је другопласирани „Пор” – каже Тодоровић.
Расписивање новог тендера према његовим речима значи да ће градилишта бити отворена тек
од друге половине следеће године. До тада је цео посао могао да буде завршен. Но без обзира
на то они ће конкурисати на тендеру, који би требало да буде расписан за око месец дана.
И „Путеви Ужице”, ће то исто учинити, а од услова тендера зависи да ли ће конкурисати
самостално или опет у конзорцијуму.
– Нажалост обистиниле су се наше тврдње да „Алпина” неће моћи да за 59,3 милиона евра
изгради ове деонице. Очигледно је било да су то биле нереалне цене ако се узме у обзир да је
предрачунска вредност радова била двоструко већа. Цена домаћег конзорцијума била око 20
одсто виша. На исти начин су и остале стране фирме добиле послове на јужном и источном
краку Коридора 10. Наше понуде су биле 20 до 30 одсто више, јер су засноване на реалним
проценама – каже Бојовић и додаје да су они годинама упозоравали да ће дампинг цене
страних извођача скупо коштати Србију, а да коридор неће бити завршен. Горан Родић,
грађевински стручњак, сматра да је најбоље направити пресек стања, урадити премер,
предрачун и расписати нови тендер.
Услови треба да буду такви да победи онај ко да најбољу гаранцију, референце и најбољи
надзор. Уверен сам да ће домаће фирме победити. Аутопутеви треба да престану да буду
полигон за маркетиншку и политичку промоцију. Та лакрдија мора да престане. Толико пара
смо потрошили да смо целу Србију до сада могли да „опашемо” аутопутевима – каже Родић.
Антрфиле
Пропашћу „Алпине” остала су ненамирене њене обавезе према подизвођачима у износу од 420
милиона динара. Упућени кажу да оне фирме које су имале уговоре са „Алпином д.о.о” из
Београда могу да се опросте од својих потраживања, јер немају из чега да се наплате. Можда ће
боље проћи они који су имали уговоре са „Алпином Бау” из Беча, јер могу да рачунају на
намирење из стечајне масе, мада је питање у ком ће то проценту бити, будући да су дуговања
„Алпине” достигла четири милијарде евра.
Маријана Авакумовић
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/pristojne_otpremnine_ali_tanke_nade_za_novi_posao.4.html?news_id=2664
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Одласком КБЦ банке из Србије угашено 400 радних места

Пристојне отпремнине али танке наде за
нови посао
АУТОР: А. МИЛОШЕВИЋ
Београд - Око 400 радника КБЦ банке која ове године одлази из Србије добиће отказ у
наредних месец и по дана. Према речима Владана Перишића из синдиката КБЦ-а, план је да до
краја септембра буду формирани спискови радника који представљају технолошки вишак и
којима ће банка до краја октобра исплатити отпремнине установљене социјалним програмом.
Перишић јер рекао да синдикат понуду белгијске банке сматра "коректном" иако је
комуникација са управом била минимална и отежана бројним одуговлачењима, али није желео
да говори о конкретним условима који су понуђени радницима. Према незваничним
информацијама Данаса, отпремнине ће зависити од износа зарада коју је запослени примао и
фиксног износа стимулације, при чему је идеја била да веће отпремнине добију радници
средњих година, за које се сматра да ће теже пронаћи посао после одласка из КБЦ-а него млађи
радници. Незванично, отпремнине ће код неких радника бити и доста изнад цифре од 300 евра
по години радног стажа, што је иначе свота коју држава обећава запосленима у јавном сектору
који ће остати без посла у оквиру предстојеће рационализације.
КБЦ банка је ове године објавила да се у склопу глобалног реструктурирања свог пословања
повлачи из Србије, тако што ће њене пласмане, односно клијенте преузети Сосијете женерал
банка, док ће мобилни оператер Теленор преузети лиценцу и отворити сопствену банку у којој
ће клијенти све послове моћи да обаве преко мобилног телефона.
Према Перишићевим речима, од 522 људи, колико их је КБЦ запошљавала крајем прошле
године, само ће мали део добити прилику да остане или у Теленору или у Сосијете женерал
банци.
- По новој систематизацији донетој 13. августа, у банци ће остати само 63 радна места. То су они
запослени које по закону свака банка мора да има и које прописује Народна банка Србије и те
послове ће добити запослени из централе КБЦ-а. Сви остали су технички вишак. Око 35 колега
добило је прилику да пређе у Сосијете женерал и то су они који су запослени у експозитурама
КБЦ банке у местима где Сосијете нема своје локације или тамо где наше локације послују
далеко боље од њихових, као што је рецимо у Бору или Бујановцу. Сосијете ће преузети и
неколико атрактивних локација, попут КБЦ експозитуре у Новом Саду. Ипак, није сигурно ни
да ће свих тих 35 људи добити посао, јер прво морају да прођу обуку, после чега ће полагати
тест на основу којег ће Сосијете одлучити да ли ће их задржати или не - каже Перишић.
На крају, неке раднике ће преузети Теленор и запослити у својој продајној мрежи, а према
проценама синдиката, ради се од двадесетак запослених.
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- Та понуда је дата млађим шефовима експозитура и млађим саветницима. Уз само један
изузетак, тај посао није понуђен благајницима. Ти људи ће радити за Теленор д.о.о. а не за
Теленор банку, али неће бити формално запослени ни ту, него у посебној агенцији која ће их
упутити на рад у Теленор. Идеја је да прво запослени у Теленору њих обуче за продају
мобилних телефона и друге стандардне Теленорове услуге, а после када заживи банка, да они
обуче Теленорове раднике о банкарским услугама - каже Перишић. Све пословнице КБЦ-а ће
бити затворене.

http://www.dnevnik.rs/drustvo/sindikat-trazi-krivicnu-odgovornost-zbog-stetnih-ugovora-rtv

Синдикат тражи кривичну одговорност због
штетних уговора РТВ-а
Синдикат новинара при Градском већу Савеза самосталних синдиката Новог Сада
затражио је данас да надлежни истражни органи утврде кривичну одговорност за
низ штетних уговора,
вредних више стотина хиљада евра, које је у протеклом периоду закључило руководство Радиотелевизије Војводине (РТВ).
Уговори који су закључени од краја 2011. до средине прошле године, са одређеним
дистрибутерским кућама на Кипру и у Београду о куповини филмова и серија, и други примери
расипничког понашања менаџмента РТВ-а, разлози су тешког финансијског стања у којем је
покрајински медијски јавни сервис, рекао је председник тог синдиката Боро Лазукић на
конференцији за новинаре.
“Закључени штетни уговори показују да није проблем у ефикасности наплате ТВ претплате
или у којој мери ће тај јавни сервис бити финансиран из буџета, него је искључиво проблем у
менаџменту и начину пословања”, оценио је он и истакао да плате запосленима у РТВ нису
исплаћене за јун, јул и август, а доприносе је та кућа последњи пут уплатила за мај ове године.
Лазукић је навео да је руководство РТВ-а са кипарском фирмом “Пермишн енд рајтс”
уговорило набавку филмова и ТВ серија у укупном износу већем од 55 милиона динара, а први
такав уговор, вредан око 100.000 евра, закључен је 22. децембра 2012. године.
Плаћање је обављено преко једне кипарске банке, у десет месечних рата “давањем десет
оверених меница”, прецизирао је Лазукић и додао да је тај уговор потписао претходни
генерални директор РТВ-а Синиша Исаков, који је сад на дужности саветника првог човека те
куће Срђана Михајловића.
Како је рекао Лазукић, други спорни уговор са истом кипарском компанијом о набавци
филмова и серија, вредан 250.000 евра, потписао је помоћник генералног директора РТВ
Душко Ссушак, а Исаков је са београдском кућом “МФЦ Мегаком” закључио сличан уговор у
износу од 131.500 евра.
Синдикат новинара тражи одговоре и на питања, казао је Лазукић, по каквом критеријуму је
одређен распон плата у РТВ-у од 1,5 до 13, што је супротно одговарајућем правилнику о
стимулацијама, као и да буде истражено под којим условима су са одређеним људима
потписивани такозвани “уговори заштитних падобрана”, вредни од 20.000 до 30.000 евра.
Затражено је и да се утврди одговорност Управног одбора РТВ због мењања финансијског
плана те медијске куће у току протекле године и “да ли је пробијен фонд за личне дохотке и
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остала примања, а да истовремено вредност бода није повећавана.
Лазукић је питао на основу чије одлуке је отворено дописништво РТВ-а у Београду, колико
радника ради у њему и колики су трошкови, као и “да ли су укупна потраживања добављача
Радио-дифузне установе Војводине РТВ око седам милиона евра”.
Он је упитао и колико је радника запослено у последњих годину дана у тој кући, а да се
“стално потенцира, што сматрамо некаквом врстом застрашивања, како постоји вишак
запослених у РТВ-у”.
Лазукић је оценио да се проблем финансирања РТВ користи и у политичким препуцавањима
па се тако, како је навео, између осталог чуло и то како тешка финансијска ситуација прети да
буду укинути програм на језицима националних заједница.
Синдикат новинара тражи да надлежни истражни органи што пре обаве истрагу стања у РТВу и поднесу кривичне пријаве, рекао је Лазукић и нагласио да је неопходно донети сет закона
којима ће бити уведен ред на медијској сцени Србије.
(Танјуг)
Сви проблеми јавног сервиса
Јавни сервиси морају да опстану, иако је тренутна ситуација веома тешка, због недостатака
средстава за плате и за свакодневни рад, саопштено је јуче из Владе Војводине, чији
потпредседник и ресорни секретар за јавно информисање Славиша Грујић је о томе разговарао
са Александром Ђорђевићем, саветником за медије Европске комисије у Србији.
„Прелазак на буџетско финансирање током наредне две године није трајно решење и зато се
кроз законске регулативе мора дефинисати њихов даљи опстанак. Исто тако се мора пронаћи
решење и за рад локалних медија, којих у Војводини има у свакој од 45 општина”, наводи се у
саопштењу након састанка у Влади Војводине.
У саопштењу се наводи да РТВ поред недостатка средстава има још неколико проблема.
Потпредседник Грујић је напоменуо да Влада Војводине по закону не може да помогне РТВ-у,
осим кроз пројектно финансирање за ахивирања ТВ-грађе и предстојеће дигитализације.
„Основни проблем је зграда покрајинског јавног сервиса, јер од 1999. године ова телевизија
нема свој радни простор, у граничном појасу у Банату нема предајнике, а застарела техника је
још један проблем у низу. Ако се у обзир узме чињеница, да овај јавни сервис емитује програм
на десет језика националних заједница и да је ова специфичност јединствена у овом делу
Балкана, онда је недопустиво да се њени проблеми игноришу”, рекао је Грујић.
Александар Ђорђевић је, како се додаје у саопштењу, изразио спремност да његова
организација помогне у припреми пројеката са којима би РТВ конскурисала код фондова ЕУ,
пре свега за техничко-технолошко опремање, као и за куповину репортажног возила.
С. К.
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/zamrzavanje-penzija-privremeni-spas

Замрзавање пензија - привремени спас
Уколико будући министар финансија Лазар Крстић одлучи да ограничи раст
пензија, та мера би побољшала стање у буџету али само на кратак рок, оцењују
стручњаци и сугеришу да је потребно донети и дугорочне мере за реформу
пензионог система.
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Будући министар финансија Србије Лазар Крстић рекао је да плате у јавном сектору и пензије
не могу у пуној мери да прате раст потрошачких цена, поготово што се половина новца за
исплату пензија обезбеђује из буџета. "Стезања каиша ће свакако морати да буде ако мислимо
да стабилизујемо јавне финансије", поручио је он.
Директор Уније послодаваца Драгољуб Рајић рекао је Танјуг у да, пошто су потребне хитне
мере од стране министра финансија, вероватно ће посегнути за мерама које дају брзо
резулатате, као што је подужење радног века или одсустајање од формуле за усклађивање
пензија, али то су привремене мере јер новца нема.
На питање да ли је потребно замрзавати пензије, Рајић је одговорио да је просечна пензија око
22.000 динара и да је то мало, али ако нема новца боље је применити меру замрзавања, него
задуживати земљу.
На дуже стазе, додао је, пошто и даље расте број пензионера у односу на број запослених, то не
може да буде решење.
“Потребно је реформисати ПИО фонд, тако што ће његову имовину која вреди милијарде евра,
без обзира што је та имовина у лошем стању, кроз проналажење стратеских партнера и кроз
постављање фонда као једне независне финансијске инвестицине корпорације, почети да се
подижу приходи тог фонда”, рекао је Рајић.
Дефицит би се тако смањио повећањем прихода, наводи он, а не само неким техничким
мерама као што је продужење радног века.
“Целој држави предстоји неколико година озбиљног стезања каиша, под условом да сваки
динар који се уштеди не иде у потрошњу него у неке паметне инвестиције”, оценио је Танјугов
саговорник.
Мора се радити на томе да се приходи пензионог фонда увећају и да дрзава врати сву имовину
која је у државним рукама, јер је ПИО фонд имао удео у преко 500 предузећа, додао је Рајић и
поручио да ПИО фондом не треба да управљају политичари, него професионалци.
“Треба да постоји професионални менаџмет у ПИО фонду, као и сектору за управљање
имовином, на чијем би челу би такође требало да буде пофесионалац”, рекао је Рајић, који је и
члан УО ПИО фонда.
Економиста Мирослав Прокопијевић рекао је да све док Србија има битно веће расходе од
прихода, морају се узимати кредити, а они извори кредитирања су при крају. Он је додао да
постоје разне алтернативе шта све треба кратити у буџету, а једна од тих алтернатива су пензије
„Можете да бирате да ли ћете да кратите пензије или неке друге ставке. Плате и пензије су
пола буџета, а друга половина капитални издаци, отплата дугова и јавне набавке. Можете да
бирате где ћете да сецкате“, рекао је Прокопијевић.
У Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, јуче нису желели да коментаришу
могућност ограничавања пензија. Ипак, посланик Партије уједињених пензионера Србије
(ПУПС), којој припада то министарство, Момо Чолаковић рекао је да ће ПУПС подржати
Крстићеве најављене резове, али не уколико будући министар затражи замрзавање и
смањивање пензија, или ускраћивање већ стечених права пензионера.
Крстић рекао је да му је циљ да мањак у државном буџету сведе са овогодишњих 6,5 на највише
четири одсто бруто домаћег производа (БДП) у 2014. години.
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