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Привредници: Нови амбијент идуће године
Д. И. К.
Представници Владе Србије и Америчке привреде коморе о неопходним
променама

за

успешније

пословање:

Предуслов

за

раст

запослености

је

спровођење реформи
ВИШЕ од половине предузећа-чланица Америчке привредне коморе у Србији очекује да у
наредне две године може бити додатних инвестиција и отварања нових радних места. Ово је
резултат истраживања које је у последњих месец дана спроведено међу свим чланицама
Коморе, а реч је о 180 компанија које су укупно инвестирале више од 14 милијарди евра у
привреду Србије. Истраживање је у уторак представљено и члановима Владе на округлом столу
"Друго пролазно време - укључи се у промену".
Лазар Крстић, министар финансија, истакао је да би крајем 2014. Србија могла да има
другачији привредни амбијент, а да ли ће га и имати, зависи пре свега од динамике
спровођења планираних мера.
- Оптимиста сам и дубоко верујем да већ крајем 2014. можемо да имамо потпуно другачији
привредни амбијент, као последицу спроведених реформи - истакао је Крстић. - У првих 100
дана рада реконструисане Владе Србије започета је израда свих системских закона који ће, уз
пакет консолидације с буџетом, омогућити смањење сиве економије, реструктурирање јавних
предузећа и спречавање проблема са државним банкама. Предуслов за то су реформе и раст
запослености, као и доношење закона о раду, стечају и приватизацији.
Крстић је истакао и да би Закон о накнадама, који треба да реши проблем парафискалних
намета, међу којима су посебно истакнуте висине фирмарина, требало да буде усвојен пре
доношења буџета за 2015. годину, што значи до краја новембра идуће године.
Министар привреде Саша Радуловић указао је на значај Закона о раду за који очекује да у
скупштинску процедуру уђе у јануару идуће године.
- То је критичан закон који не само да ће омогућити привредни раст и пораст запошљавања,
већ и успешан завршетак приватизације - истакао је Радуловић.
У расправи на округлом столу у уторак је учествовао и Никола Селаковић, министар правде и
државне управе, који је истакао значај правне предвидивости за предвидиво пословно
окружење. Томе ће допринети и најављено јавно објављивање свих судских пресуда.
Иначе, истраживање Америчке привредне коморе показује да је највећи проблем у Србији
велика незапосленост.
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ПРЕГОВОРИШеф Делегације ЕУ у Србији Мајкл Девенпорт изјавио је да очекује да ће се
наредног месеца одржати прва међувладина конференција о придруживању Србије Европској
унији и додао да ће Србија тиме подићи ниво сарадње и постати део ЕУ. Девенпорт је рекао да
ће се квалитет односа тиме битно променити.
- Сваки четврти грађанин нема посао, а међу младима је незапослен сваки други човек - рекла
је Маја Пишчевић, извршна директорка Коморе.
http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:469040-Ministrov-poziv-na-kupovinu-firmi

Министров позив на куповину фирми
З. Р.
Министар

привреде

Саша

Радуловић

позвао

на

конференцији

РЕСТАРТ

привреднике да купују фирме у реструктурирању. Послодавци се жале на
неприлагођену законску регулативу
ДРЖАВА не запошљава, и не отвара нова радна места. Она нема магацин из ког би министар
узимао новац и делио га по Србији како се њему свиди. Министарство се тиме неће бавити, то је
део прошлости, а привреда заснована на профиту је наша будућност.
Ово је у уторак на конференцији РЕСТАРТ послодавцима и представницима привредних
удружења поручио министар привреде Саша Радуловић.
- Наставићемо са даљим привлачењем инвестиција и промовисањем извоза, али не на
досадашњи начин - рекао је Радуловић. - Преговараћемо о браунфилд инвестицијама за
предузећа у реструктурирању. Бесмислено је плаћати инвеститорима за преузимање фирми,
које располажу вредном имовином, као што је случај са "Вршачким виноградима".
Министар је око 800 предузетника и послодаваца из целе Србије, окупљене у Сава центру
позвао да учествују у поступку приватизације 153 предузећа у реструктурирању. Он је
напоменуо да ће Агенција за приватизацију надзирати ток продаје и казао да ће се пре аукције
проверавати бонитет купца, тако да фирме неће моћи да купују кандидати из офшор зона.
Представници привредних и удружења послодаваца, истакли су да њихово пословање највише
ометају неадекватна законска регулатива, прегломазна државна администрација, високи
намети на зараде и сива економија.
Дијана Глигоријевић, председник Удружења послодаваца "Послодавац", навела је да у Србији
сиво тржиште чини више од 30 одсто БДП, што је доказ да је државна администрација
неефикасна и да не постоји воља да се бори против нелегалне економије, иако управо тај део
привреде нарушава пословно окружење у земљи.
ЗАДОВОЉНИ
Резултати анкете Уније послодаваца Србије (УПС) показали су да је радом министра привреде
задовољно 81,8 одсто привредника.
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- Чак 72,7 одсто анкетираних привредника цени што се министар труди да заведе ред у
државним агенцијама и предузећима и стане на крај ненаменском трошењу буџетских
средстава - навео је Драгољуб Рајић, директор УПС. - Сваки други сматра да Радуловић нема
довољну политичку подршку за реформе које је започео.

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1473193/Javnom+raspravom+do+boljeg+zakona+o+radu.
html

Јавном расправом до бољег закона о раду
Онима који нису учествовали у ранијим фазама израде новог закона о раду, током
јавне расправе биће омогућено да дају своје мишљење и да помогну да се текст
унапреди, каже за РТС државни секретар у Министарству рада Зоран Мартиновић.
Мали је круг измена око којих су се три стране потпуно сагласиле, а најспорније
ће, осим отпремнина и рада на одређено време, бити одредбе које се односе на
обрачуне зарада, очекује Мартиновић.
Као важан предуслов за реформе, привредници истичу измене Закона о раду. Јавна расправа о
предложеним изменама почиње данас, а полемика синдиката и послодаваца траје од самог
почетка израде предлога. Очекује се да током јавне расправе највише примедби, осим на
одредбе које се тичу отпремнина и рада на одређено време, буде на начин обрачуна зарада.
Државни секретар Министарства рада Зоран Мартиновић конастатује да се тешко дошло до
фазе јавне расправе, с обзиром на антагонизме између учесника у процесу - синдиката и
послодавца, а затим и синдиката и државе.
Јавна расправа треба да омогући свима који нису учествовали у ранијим фазама израде да дају
своје мишљење и да помогну да се текст унапреди, рекао је Мартиновић, гостујући у Дневнику
РТС-а.
Каже да му је жао што је у ранијим фазама израде закона пропуштена прилика за пуни
социјални дијалог због повлачења синдиката, али напомиње да су синдикати веома
заинтересовани за јавну расправу.
Поред учешћа на презентацијама радне верзије закона у Београду, Новом Саду и Крагујевцу,
примедбе могу да доставе Министарству рада и у писаном облику.
Мартиновић признаје да је мали круг измена Закона око којих су се послодавци, држава и
синдикати потпуно сагласили.
Велики је број одредби за које синдикати нису изнели конкретне примедбе или предлоге, већ
су, каже Мартиновић, само навели да су спорне.
У јавности су се као најспорније помињале одредбе које се тичу рада на одређено време и
отпремнина. Међутим, Мартиновић истиче да су се управо о тим одредбама готово у
потпуности сагласили.
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Радном верзијом закона предложено је да рад на одређено време уместо највише 12, може да
траје 24 месеца, а у неким случајевима и 36 месеци.
Предложено је и да послодавац исплаћује отпремнину само за време које је радник провео у
његовој фирми, али су синдикати затражили да се нађе формула и за раднике који никада нису
остварили право на отпремнину.
Најспорнији је, напомиње Мартиновић, начин обрачуна накнаде зараде за време плаћеног
одсуства - предложено је да основ за обрачун не буде тромесечна плата, већ основна плата коју
би радници добили без повећања. Али, наглашава, није реч о зарадама већ накнадама зараде.
Озбиљне приговоре очекује на одредбу која предвиђа да увећање зараде по основу минулог
стажа, буде обрачунавано не на основу укупног стажа као до сада, већ на основу рада код
актуелног послодавца.
Мартиновић признаје да ће измењени Закон о раду омогућити лакше отпуштање, али тврди и
да ће радници који су проглашени вишком потом лакше налазити посао.
Јавна расправа се завршава крајем јануара, а потом ће Министарство рада прибавити
мишљења других министарства.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/428062/Radulovic-Buducnost-Srbije-je-privatna-privreda

Радуловић: Будућност Србије је приватна
привреда
Тањуг
Министар привреде Саша Радуловић изјавио је данас да је будућност Србије приватна
привреда, која мора да буде заснована на профиту, уз здраву конкуренцију.
Радуловић је на конференцији "Рестарт" у београдском Сава центру рекао да је фундаментално
опредељење Министарства привреде да створи услове за успешно пословање привреде, и да то
за собом повлачи и све остале мере.
- Држава не запошљава, не отвара нова радна места, министар не отвара фабрике - истакао је
министар привреде.
Према његовим речима, држава нема магацин новца из кога "министар може да узима кесе,
путује по Србији и дели паре коме стигне".
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Он је рекао да држава мора да излази из привреде и смањује своје учешће, поновивши да је то
кључно
стратешко
опредељење
Минситарства,
на
чијем
је
челу.
Кључни приоритети Министарства привреде су свеобухватна регулаторна реформа, сузбијање
сиве економије и увођење реда у државна, друштвена и предузећа у реструктурирању, истакао
је Радуловић, додајући и да ће се радити на обезбеђивању повољнијег финанрисања привреде.
Министар је предочио да су две ствари кључне за унапређење пословног амбијента у Србији, а
то су измене Закона о раду и смањење намета на рад, односно доприноса на терет послодавца.
- Неразумно је да неко ко заради 300 евра, држави да 120 - нагласио је Радуловић, додајући да
својим највећим неуспехом, од како је постао министар, сматра то што мера о смањењу намета
на рад, односно доприноса на тререт послодаваца није прошла владу.
Он је напоменуо да је одлучено да се та мера не усвоји због процене да би то донело велике
рупе у буџету и велики ризик, али да он сматра да је ризик већи, уколико се таква мера не
донесе.
Осврнувши се на досадашњи рад Агенције за промоцију извоза и страна улагања СИЕПА,
министар је оценио да је реч о једнопартијској агенцији за расипање новца, пореских
обвезника, како привреде, тако и грађана.
Радуловић је навео да ће се наставити са даљим привлачењм инвестиција и промовисањем
извоза, али не на досадашњи начин, као и да ће се преговоарати о браунфилд инветсицијама за
предузећа у реструктурирању.
Додао је да је бесмислено плаћати инвеститорима за преузимање предузећа, која располажу
вредном имовином, наводећи као пример Вршачке винограде.
Министар је позвао представнике Удружења послодаваца да се детаљно упознају са
предузећима из портфолија Агенције за приватизацију, било да се одлуче на њихову куповину
или сарадњу са њима.
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Крстић: Мале шансе за успех ако изостану
реформе у 2014.
Бета
Србија сада мора да заврши структурне реформе које је пропустила у више наврата јер више
нема времена за нови почетак, оценили су данас представници српске владе и привредници.
Министар финансија Србије Лазар Крстић казао је на скупу Америчке привредне коморе да се
Србија налази у незавидној ситуацији после више "лажних почетака" у протекле две и по
деценије.
- Ако не направимо резултате у реформама у 2014. имаћемо много мање шансе за успех и још
један изгубљени циклус - казао је он.
Крстић је казао да је започет рад на системским решењима у многим областима као што су
радно законодавство и изградња и да би у следећем буџетском циклусу, односно изради буџета
за 2015. требало да буде заокружен оквир за реформски циклус.
Министар финансија је казао да ће се у наредних шест до девет месеци радити на томе. Пре
него што буде омогућено смањење оптерећења на зараде, казао
је Крстић, потребно је дугорочно дефинистати финансирање државе.
Министар финансија је казао и да се интензивно размишља о промени регулативе за лоше
кредите, али није изнео више детаља о смеру у којем би се кретале измене.
Он је казао да би нови закон о стечају требало да буде део решења јер би се створили услови за
откуп потраживања и да питање високог нивоа ненаплативих кредита у Србији морају
заједнички да решавају Народна банка и министарства финансија и привреде уз договор са
банкама.
Крстић је казао и да би закон о накнадама требало да буде припреман са осталим битним
реформским законима у наредних шест до девет месеци. Председник Извршног одбора
Рајфајзен банке у Србији Зоран Петровић поручио је да ће мера успеха Владе Срвије у наредних
годину дана бити резултат на Дуинг бизнис листи Светске банке.
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- У Србији нема конзистентне политике, тешко да ћемо тако моћи да рачунамо на
предвидивост пословног амбијента - оценио је Петровић и навео да су у последњих годину и по
прво повећавана виша стопа ПДВ-а, па нижа.
Шеф Делегације ЕУ у Србији Мајкл Девенпорт казао је да је Србије учинила важне кораке ка
ЕУ и отпочињању преговора за чланство у Унији.
- Србија има прилику да крене напред и ми ћемо је подржавати у томе - казао је Девентпорт.
Он је додао да је за ЕУ, када анализира неку земљу која пристпа, веома важно какви су
институционални оквир, владавина права, независност судства, заштита од корупције и
дискриминације.
Према речима Девенпорта, у извештају о напретку видело се да је Србија поставила оквире за
суочавање са изазовима. Председник Америчке привредне коморе у Србији Милош Ђурковић
казао је да Србија треба да промени законе о раду и пореској политици, али и да има
конкурентну радну снагу.
- Србија је потребан потпуно нови образовни систем које ће одговарати потребама модерне
привреде - казао је Ђурковић.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/428034/Radulovic-Necu-da-delim-novac-vec-stvaram-ambijent-za-privredu

Радуловић: Нећу да делим новац, већ
стварам амбијент за привреду
С.Лакић
- Нећу да отварам фабрике и делим новац да би ви радили, али ћу стварати амбијент да би
привредници могли да буду успешни- поручио је министар привреде Саша Радуловић на
конференцији Рестарт којој је присуствовало више стотина привредника.
Кључни приоритет министарства је, како је навео, регулаторна реформа односно поправљање
закона који ће олакшати пословање привреде.
Радуловић је рекао да је на првом месту стварање повољног окружења за пословање и
отклањање досадашњих тегова.
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-На другом месту је решавање проблем црног тржишта које захвата 30 одсто БДП-а.
Последица тога је нелојална конкуренција која има ниже трошкове, а на крају и губици и
пропадање приватног сектора- рекао је Радуловић.
Он је од директора државних предузећа у реструктурирању захтевао да буду профитабилни и
најавио у супротном и њихову смену.
-Министарство ће вам створити услове да будете добри а ви ћете морати да се борите и да
остварите профит- рекао је Радуловић.
Он је први пут признао да је његов највећи неуспех до сада то што му није прошла мера којом
би смањио пореске намете привреди.
Драгољуб Рајић, директор Уније послодаваца Србије рекао је да је истраживање овог удружења
показало да је 81,8 посто привредника задовољно радом Радуловића, али да њих 50 одсто
сматра да Радуловић нема довољну политичку подршку за започете реформе.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/427989/Kljucno-pitanje--gde-ce-se-ljudi-zaposljavati

Кључно питање - где ће се људи
запошљавати
Тањуг
Кључно питање за економију Србије у овом тренутку је ко ће бити послодавац, односно где ће
људи налазити посао имајући у виду да је у јавном сектору запошљавање ограничено, да су
стране инвестиције слабе, а да је приватни сектор у проблемима, изјавио је данас директор
Института економских наука Дејан Ерић.
Ерић је, на представљању новог броја билтена Макроекономске анализе и прогнозе, истакао да
је један од главних проблема у економији Србије у овом тренутку, поред високе задужености,
"армија незапослених", која поред економског, представља и социјални проблем.
Као позитивне вести у економији у 2013. години, он је навео благ опоравак привреде, и
статистички излазак из рецесије, раст извоза и смањење спољнотрговинског дефицита, као и
релативну макроекономску стабилност, односно ниску инфлацију и релативно стабилан курс
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динара.
Покретање производње у Фијату позитивно је утицало на раст индустријске производње, али
читава привреда не би смела да заснива свој раст само на једном производу, односно
аутомобилима, оценио је Ерић.
Он је поставио питање да ли је стварно неопходно да се Железара Смедерево прода оцењујући
да не морају да се све компаније у државном власништву продају, већ да би после
реструктутирања
некима
од
њих
држава
могла
успешно
да
управља.
Декан Београдске банкарске академије Хасан Ханић рекао је да очекује да ће у наредној години
Србија забележити привредни раст од 1,5 одсто, али да ће се то одвијати у веома тешким
условима када јавна и лична потрошња падају.
Он је оценио да би држава требало да има знатно активнију улогу у економији јер је досадашњи
неолиберални приступ дао негативне резултате.
Према речима Ханића, држава би требало да активније подстиче индустријску производњу,
односно покретање и ревитализацију извозно оријентисаних и радно интензивних привредних
грана.
Поводом макроекономских показатеља у 2013, он је навео да ниска инфлација јесте добар
резултат остварен захваљујући мерама Народне банке Србије, али и због ниске тражње која је
смањивала инфлаторне притиске, као и потпуно стабилног девизног курса.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/427964/Krstic-Krajem-2014-povoljniji-privredni-ambijent

Крстић: Крајем 2014. повољнији привредни
амбијент
Бета
Министар финансија Србије Лазар Крстић изјавио је данас да ће крајем 2014. у Србији бити
другачији привредни амбијент који ће омогућити раст запошљавања.
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- Ја сам оптимиста и дубоко верујем да већ крајем 2014. можемо да имамо потпуно другачији
привредни амбијент, као последицу спроведених реформи - рекао је Крстић у Београду на
скупу Америчке привредне коморе у Србији “Укључи се у промене”.
Он је истакао да је у првих 100 дана рада реконструисане Владе Србије започета израда свих
системских закона који ће, уз пакет конолидације са буџетом, омогућити смањење сиве
економије, реструктурирање јавних предузећа и спречавање проблема са државним банакама.
Предуслов за то су, како је рекао Крстић, реформе и раст запослености, као и доношење закона
о раду, стечају и приватизацији.
Министар привреде Саша Радуловић је казао да очекује да се измене Закона о раду нађу у
Скупштини Србије у јануару идуће године.
- То је критичан закон који не само да ће омогућити привредни раст и пораст запошљавања,
већ и успешан завршетак приватизације - рекао је Радуловић.
Како је нагласио, уз нове законе о раду, изградњи, стечају и приватизацији, Србија може да
гради дубинске реформе, које ће омогућити да се од 2015. осети бољитак.
- Лоша приватизација предузећа оставила је читаву армију незопослених у Србији - указао је
министар привреде.
Анкета Америчке привреде коморе показала да је 51 одсто чланова тог удружења очекује да ће
се наредане две године повећати број запослених и инвестиције. Као предуслове за то навели су
реформу закона о раду, побољшање ликвидности у привреди, макроекономску стабилност и
транспрентан порески систем.
Око 35 одсто чланова Коморе оцекује да ће стагнирати, а 14 да ће бити мање инвестиције и
запошљавање.
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/427961/Radulovic-Novi-zakon-o-radu-u-januaru-u-skupstini

Радуловић: Нови закон о раду у јануару у
скупштини
Тањуг
Министар привреде Саша Радуловић очекује да ће до краја године почети јавна расправа о
новом закону о раду, а да ће у јануару ући у скупштинску процедуру.
На данашњем скупу у организацији Америчке привредне коморе “Укључи се за промену”,
министар је рекао да је инсистирао да закон о раду уђе у скупштинску процедуру до краја
године, али да то неће бити могуће.
- То је критичан закон, не само за привредни раст и запошљавање, већ и за успешан завршетак
приватизације - додао је.
Без тог и других системских закона, неће бити могуће направити оно што је планирано, а то су
“дубинске” реформе у 2014, да бисмо крајем 2015. почели да осећамо бољитак.
Ови закони су само почетак и у наредној години потребно је спровести и гиљотину прописа,
рекао је.
- Ако спроведемо реформе у 2014, велики сам оптимиста да ћемо направити велики корак
напред - поручио је Радуловић.
Говорећи о отпорима синдиката изменама Закона о раду, Радуловић је навео да је разлог томе
што људи живе тешко, као и “бојазан од непознатог”.
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/427963/Sabic-Srbija-nema-nikakvu-zastitu-uzbunjivaca

Шабић: Србија нема никакву заштиту
узбуњивача
ФоНет
Србија нема никакву заштиту узбуњивача, због чега је потребно донети закон који ће се бавити
тим питањем, али имати и решености, воље и знања да се обезбеди адекватна примена таквог
закона, упозорио је данас повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о
личности Родољуб Шабић.
Он је, на промоцији приручника "Заштита узбуњивача", рекао да и у Србији постоји феномен
да су људи који су указивали на неправилности, злоупотребе, кршења људских права у својој
средини, пролазили јако лоше.
- Потребан је механизам, закон који ће их штитити, али ни закон није довољан, ако се не
примењује - рекао је Шабић.
Он је подсетио да је, заједно за заштитником права грађана Сашом Јанковићем, поднео
амандман на измене закона о информацијама од јавног значаја како би се уредио механизам
заштите узбуњивача, али он тада није усвојен.
- Нешто касније формирана је и радна група, која је написала закон и поднела га Министарству
правде, али тај предлог, такође, није усвојен - казао је Шабић.
Амбасадор Холандије Лоран Стоквис оценио је да је корупција један од разлога зашто је
економска ситуација у Србији лоша, јер она спречава добро пословање.
- Зашто би неко добро пословао, ако неко други, без напора, али уз помоћ корупције, може да
постигне исти резултат - указао је Стоквис.
Он наводи да је борба против корупције је важна, да је заштита узбуњивача је велики корак у
том правцу, и да је задовољан што је Србија препозанала значај тог питања.
Стоквис је рекао да је у разговору са представницима Министарства правде стекао утисак да
они желе да тај закон буде усвојен и да ће то ускоро и бити случај.
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/427973/Sabic-Sto-pre-doneti-Zakon-o-zastiti-uzbunjivaca

Шабић: Што пре донети Закон о заштити
узбуњивача
Тањуг
Србија нема закон за заштиту узбуњивача који су, због указивања на корупцију, криминал и
кршење људских права, по правилу изложени прогону, изјавио је повереник за информације
од јавног знача и заштиту података о личности Родољуб Шабић на данашњем представљању
публикације "Заштита узбуњивача"..
"Људи који проговоре о неком злу, корупцији, криминалу, кршењу људских права, о било чему
асоцијалном, готово по правилу, без изузетка, пролазе јако лоше. Због покушаја да ураде
нешто у јавном интересу бивају изложени мобингу па до кривичног прогона'', рекао је Шабић.
Он је указао да је узбуњивачима неопходно обезбедити помоћи и заштиту, а за то је неопходно
да Србија добије Закон о заштити узбуњивача, иако, како је рекао, ни то само по себи није
довољно.
"И најбољи закон не вреди ако се не примењује", рекао је Шабић и додао да је потребно држати
атмосферу и стално скретати пажњу на те људе и корист од њих.
Он је подсетио да су приликом измена Закона о слободном приступу информацијама
Заштитник грађана и институција на чијем је челу покушали амандманом да у закон "убаце"
решење које би донело бар некакву заштиту узбуњивача, међутим, то није успело.
Повереник је навео и да је био задовољан када су, како је рекао, пријатељи из Холандија и
Велике Британије подржали пројекат чији резултат требало да буде израда модела закона.
Он је подсетио да је оформио радну групу која је израдила модел закон који је оцењен као
одличан.
''Био сам задовољан када сам од стручњака добио оцену да је Србија у прилици да усвоји један
од најбољих закона. Модел закона је стављен на располагање влади и Министарству правде,
али до данас немамо закон...", рекао је Шабић.
Амбасадор Краљевине Холандије у Србији Лорент Луис Стоквис рекао је да је крупција, која
спречава добро пословање, један од разлога тешке економске позиције.
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''Битка против корупције је важна. Заштита узбуњивача је важан део свих водећих
међународних споразума у борби против корупције. Ова тема је на листи приоритета свих
водећих земаља света", рекао је Стоквис.
Он је навео и да је ризик од корупције већи у друштвима у којима узбуњивачи немају заштиту.
Отправник послова Британске амбасаде у Београду Дејвид МекФарлејн подсетио је да је почео
билатерални скрининг за поглавље 23, а да је једна од главних напомена која је стигла из
Европске комисије да се што пре усвоји Закон о заштити узбуњивача.
Публикација представља зборник радова истакнутих стручњака у тој области. Припремана је у
оквиру пројекта "Заштита узбуњивача" који је од јула 2012. године спроводио Повереник, уз
финансијску подршку Британске амбасдаде у Београду и Владе Краљевине Холандије.
Пројекат је имао двоструки циљ - да обезбеди израду модела закона о заштити узбуњивача и да
допринесе изградњи знања и разумевања различитих заинтересованих страна о неопходности
и користи од заштите узбуњивача.

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Galenikine-gorke-pilule.sr.html

„Галеникине” горке пилуле
Да ли ће повериоци пристати да постану власници фабрике чије су краткорочне и дугорочне
обавезе достигле 200 милиона евра
Да ли је и колико рецепт Саше Радуловића, министра привреде, ефикасан у решавању
проблема државних губиташа, биће показано најпре на примеру „Галенике”. Укупне обавезе
(краткорочне и дугорочне) фабрике лекова достигле су готово 200 милиона евра, а сам
министар је већ неколико пута најављивао да ће проблеме овог и свих сличних предузећа
решавати на тај начин што ће повериоци постајати власници. Односно, како је он то рекао,
доћи ће до конверзије потраживања у капитал. Конкретно, то значи да би они којима
„Галеника” дугује постали њени власници.
Да ли је то изводљиво?
Банке које су, уз државу, највећи повериоци „Галенике”, за сада се јавно не изјашњавају о томе
да ли желе да постану власници дела ове фирме, а стручњаци су скептични када је реч о
Радуловићевом рецепту за ову фабрику лекова. Наглашавају да повериоци немају разлога да
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прихвате конверзију у капитал оних зајмова „Галенике” за које је држава гарантовала. Они ће
сасвим сигурно бити враћани парама пореских обвезника, а ради се о 85 милиона евра.
– До сада није забележен ниједан већи случај конверзије дугова банака у капитал, те остаје
велико питање како ће се ово решење спроводити у пракси. Банке вероватно не би желеле да
буду мањински акционари јер неће управљати компанијом, а велико је питање да ли овај
комплексни пројекат може да буде успешан – сматра Ненад Гујаничић из брокерске куће
„Вајзброкер”.
Милутин Николић, директор консултантске куће „Цитадел” коју је пре неколико година Влада
Србије ангажовала као саветника у приватизацији „Галенике”, сматра да, уколико замисао о
претварању потраживања у капитал успе, фабрика може бити атрактивнија потенцијалним
купцима. Што се тиче великих губитака, Николић истиче да су их изазвала два главна разлога.
– Одлагање приватизације увек је криво за овакво гомилање дугова. Прелазак у приватно
власништво нема алтернативу. Са друге стране, читаво то тржише је колабирало и због
неликвидности су многе веледрогерије доспеле у проблеме – објашњава Николић.
Да банке неће бити претерано одушевљене тиме да своја потраживања претворе у власништво
над „Галеником”, сматра и Милан Ковачевић, консултант за страна улагања.
– Али, у супротном исте те банке позајмице „Галеници” сматраће ненаплативим
потраживањима, а то је онда њихов расход у књигама. Зато је тешко дати одговор, већ треба
ићи од банке до банке и видети тачна потраживања која има свака од њих – наводи Ковачевић,
додајући да је најгоре да све остане као до сада, јер овакву „Галенику” нико неће хтети.
У сваком случају, уколико успе у својој намери да реструктурира „Галенику”, министар
Радуловић планира приватизацију ове фирме у којој држава тренутно има 85 одсто
власништва. Пре неколико дана изјавио је да новац од будуће продаје 20 одсто акција
„Галенике” не би завршио у буџету, већ би се пласирао у развој производње те фабрике.
Он за „Галенику” предвиђа и излазак на берзу, како би била доступна
„свим грађанима Србије и инвестиционим фондовима”.
Влада Србије је 25. новембра дала сагласност за покретање поступка приватизације
фармацеутске компаније „Галеника”.
Дугови „појели” компанију
Према подацима од краја октобра, дугорочне обавезе „Галенике” износе 15,6 милијарди
динара, што је око 136 милиона евра. Губитак изнад висине капитала био је око 65 милиона
евра. Што се тиче краткорочних обавеза у које спадају обавезе из пословања или оне по основу
ПДВ-а, оне су према билансима овог предузећа 31. октобра достигле 62 милиона евра.
Међутим, у овој групи обавеза најопасније су краткорочне финансијске обавезе и оне износе 1,8
милијарди динара, што је око 15,5 милиона евра, а тај новац се готово по правилу користи да се
премосте проблеми ликвидности, и најчешће се добија по високим каматама. Све ово значи да
су дугови „појели” ову компанију.
С. Деспотовић
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radulovic_nerazuman_porez_se_ne_moze_uterati_.4.html?news_id=273076

Одржана „Рестарт“ конференција о предстојећим мерама Министарства привреде

Радуловић: Неразуман порез се не може
утерати
АУТОР: И. НИКОЛЕТИЋ
Београд - Бесмислене су спекулације да су преостала друштвена предузећа безвредна и да их
нико неће купити, као и тврдње да ће регулаторна реформа довести до масовних отпуштања.
Напротив, измене закона о раду, на пример, предуслов су за ново запошљавање. Кључно
стратешко опредељење је излазак државе из предузећа, а будућност Србије је приватна
привреда, заснована на профиту, здравој конкуренцији, идејама и способности - изјавио је
министар привреде Саша Радуловић на јучерашњој конференцији „Рестарт“.
На скупу који је окупио послодавце и њихова удружења, Радуловић је позвао привреднике да
учествују у предстојећој приватизацији и сарадњи са новим предузећима.
- Држава не отвара фабрике, не ствара радна места, нити има вреће новца које може да дели.
Њена је улога да створи здраве услове да они који су способни могу да привређују и то је
фундаментална промена у ставу коју смо донели - казао је Радуловић и нагласио да ће само
онај ко може да представи добар пословни план добити подршку државе, као и да је готово са
праксом неселективног дељења новца.
Према његовим речима, кључни приоритети Министарства су свеобухватна регулаторна
реформа којом ће се уклонити све што је непотребно и оптерећујуће за привредни раст, и
увођење реда у државна, друштвена и предузећа у реструктурирању. Један од приоритета је
сузбијање сиве економије, за шта је кључни измена закона о раду али и смањење намета на рад,
пре свега доприноса.
- Неразуман порез се не може утерати, а смањење доприноса упумпаће средства директно у
привреду, и то је најбоља врста субвенције, која је при том и неселективна - нагласио је
Радуловић и додао да ће се велика пажња посветити и обезбеђивању повољнијих извора
финансирања привреде.
Министар је нагласио да ће нова законска регулатива уредити рад Агенције за приватизацију,
која ће имати нови систем надзора, на месечном нивоу, док ће СИЕПА „престати да постоји као
агенција за расипање новца, а један њен део ће прећи у Агенцију за приватизацију, и бавиће се
браунфилд инвестицијама“.
Послодавци тражи сузбијање сиве економије
Председница удружења „Послодавац“ Диана Глигоријевић, истакла је да питање сиве
економије најпре треба решити и поставила питање који је стратешки и акциони план да се
заштите активна предузећа која још увек раде и функционишу. „Ми који поштујемо законе
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смо стално под надзором и репресивним мерама, док је држава врло толерантна према онима
који су у сивој и црној зони, што пада на терет оних који легално раде“, рекла је
Глигоријевићева.
Подршка министру
На скупу су представљени и резултати истраживања о мерама за побољшање привредног
амбијента, које је спровела Унија послодаваца Србије међу својим члановима. Радом
Министарства привреде и предложеним мерама задовољно је 81,8 одсто послодаваца, а чак
72,7 одсто највише оцене дало је намери да се заведе ред у државној администрацији и стане
на пут ненаменском трошењу буџетских средстава. Укидање субвенција јавним предузећима
подржало је 83,3 одсто испитаника, 99,9 одсто подржава измене закона о раду, 100 одсто
привредника подржава увођење реда у државне агенције и смањење пореза и доприноса на
рад. Ипак, 51,6 одсто сматра да министар нема довољну политичку подршку.
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/konkursi_sa_slikom_pred_zabranu_zaposljavanja.4.html?news_id=273077

У Нишу масован пријем радника у градској управи, упозорио Локални антикорупцијски
форум

Конкурси „са сликом“ пред забрану
запошљавања
АУТОР: З. МИЛАДИНОВИЋ
Ниш - Локални антикорупцијски форум (ЛАФ) позвао је јуче надлежне органе да испитају
законитост масовног запошљавања радника у градској управи, као и управи Медијане, једне од
пет градских општина у Нишу. Ови радници примљени су у стални радни однос пред или у
време ступања на снагу Закона о изменама и допунама закона о буџетском систему, који до 31.
децембра 2015. забрањује запошљавање у јавном сектору на државном, покрајинском и
локалном нивоу, изузев у мањем броју прецизно наведених случајева. Закон је ступио на снагу
7. децембра ове године, као једна од мера за превазилажење економске кризе.
- ЛАФ тражи од свих носилаца градских и општинских јавних функција да приликом
запошљавања радника у градским и општинским органима, институцијама, предузећима,
установама, управама, службама, комисијама и саветима строго поштују законе који регулишу
ову материју. Од њих тражимо да стриктно поштују и актуелни Закон о изменама и допунама
закона о буџетском систему. Такође их позивамо да прекину са праксом урушавања
институције јавног конкурса, тако што подстичу или допуштају њихово расписивање за
унапред познате раднике. Такозвани „конкурси са сликом“ нису легитимни, а доводе у
неравноправан и дискриминаторски положај све кандидате у односу на привилеговане
појединце због којих су расписани - наводи се у саопштењу ЛАФ-а.
Реаговање овог независног контролног тела које се бави корупцијом уследило је након
информација у појединим медијима да су од 21. октобра, када је нишки градоначелник Зоран
Перишић рекао да више неће бити запошљавања у јавном сектору, до 7. децембра, када је
ступио на снагу Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему, у нишком дневнику
Народне новине расписана 53 конкурса за четрдесетак радних места у градској управи. На сам
дан ступања овог Закона на снагу у том листу објављена су 23 конкурса.
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Такође, пред доношење овог Закона, у градској општини Медијана приведен је крају конкурс за
пријем осам радника, на који су неки од учесника имали примедбу да је „намештен“. На
конкурс се јавило 219 кандидата, од којих су поједини најавили тужбе јер, како тврде, „прошли“
су углавном рођаци истакнутих припадника владајућих странака. Они су рекли и да „више од
половине кандидата нису дошли на тестирање јер их надлежни нису обавестили када се оно
одржава“, као и да су сви примљени кандидати на тесту добили максимални број поена, далеко
више од другопласираних, што буди сумњу да су питања знали унапред. Интернет портал
Јужне вести објавио је да се запослило управо осморо људи чија су имена била на списку који је
портал анонимно добио још пре расписивања конкурса 30 октобра.
Градоначелник Ниша Перишић (СНС) поводом запошљавања у градској управи отворено каже
да су „конкурси расписани за особе које су већ радиле у градској управи на одређено време“.
При том, ипак, додаје да „неће бити повећања укупног броја запослених јер није реч о новим
радним местима и новим запошљавањима“.
Председник општине Медијана Небојша Крстић (УРС) такође тврди да је општина спровела
конкурс законито и транспарентно, објављујући податке и на свом сајту. Он каже да у
постојећој систематизацији постоје ова радна места и да у буџету има новца за њихове плате,
као и да је градоначелник Ниша Перишић дао неопходну сагласност за пријем ових радника. И
он признаје да је „од осморо новозапослених петоро већ радило у општини на одређено време“,
али да су „само двоје“ чланови породице два општинска одборника, који су иначе из редова
СНС-а.
Републички посланик и челник нишког одбора Заједно за Србију Бошко Ристић, међутим,
каже да су пред само доношење Закона о изменама и допунама закона о буџетском систему
радници запошљавани и у градским предузећима и установама, посебно у ЈКП Наисус, Чаир и
Дирекцији за саобраћај, али и у републичким органима и предузећима, као што су Пореске
управа, Царина и Југоисток (ЕПС). Он процењује да је ту запослено „још око пар стотина
људи“. Како би се дошло до прецизног броја, нишки одбор Заједно за Србију поднео је захтев
филијали Фонда за здравствено осигурање у Нишу да им достави податке о броју пријављених
нових радника током децембра, односно пре и после ступања на снагу закона који максимално
ограничава запошљавање. Захтев је поднет по Закону о приступу информацијама од јавног
значаја.
- У Нишу влада општа политичка корупција при запошљавању. На прсте могу да се наброје
високи функционери, начелници управа и одборници који нису запослили чланове породице
код буџетских корисника и то у ситуацији када је смањен трансфер средстава из државног
буџета граду Нишу. И Светлана Милијић, новопостављена директорка нишке филијале Фонда
за здравствено осигурање, од које смо тражили податке о запошљавању, није само кадар СНС-а
већ и сестра шефа кабинета нишког градоначелника - каже Ристић, уз закључак да је и сам у
време претходне власти вероватно давао лоше политичке предлоге за запошљавање, али да
тада „није било овако масовног и дрског страначког, а посебно рођачког запошљавања“.
Позиви полицији, инспекцији, Агенцији и ДРИ
ЛАФ је јавни позив за испитивање законитости приликом ових запошљавања упутио нишкој
Полицијској управи, Одељењу инспекције рада Нишавског управног округа, нишком
заштитнику грађана, Агенцији за борбу против корупције и Државној ревизорској институцији.
Најављено је да ће се пратити да ли су ти органи, сваки у оквиру својих надлежности,
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поступали у случају најновијих и масовнијих запошљавања у градској и општинској
администрацији.
Новинарка Данаса у нишком ЛАФ-у
Локални антикорупцијски форум у Нишу један је од више таквих у Србији насталих у оквиру
пројекта „Градови против корупције“ Бироа за друштвена истраживања (БИРОДИ), који су
подржале УСАИД и Институт за одрживе заједнице, а у Нишу и Центар за људска права.
Нишки ЛАФ делује на основу Локалног плана за борбу против корупције, који је израдила
самостална Радна група, а једногласно усвојила Скупштина града у јулу 2011. године. Формално
је основан решењем Градског већа прошлог месеца, након што је независна комисија на
конкурсу изабрала пет његових сталних чланова, који раде волонтерски. Једини новинар у
ЛАФ-у је дописница Данаса из Ниша Зорица Миладиновић. Р. Д.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/nezaposlenost-%E2%80%93-ekonomski-i-socijalni-problem

Незапосленост – економски и социјални
проблем
– Кључно питање за економију Србије у овом тренутку јесте ко ће бити
послодавац, односно где ће људи налазити посао, имајући у виду да је у јавном
сектору запошљавање ограничено, да су стране инвестиције слабе, а да је
приватни сектор у проблемима – изјавио је директор Института економских наука
Дејан Ерић.
Ерић је на представљању новог броја билтена „Макроекономске анализе и прогнозе” истакао да
је један од главних проблема у економији Србије у овом тренутку, осим високе задужености,
„армија незапослених” која, осим економског, представља и социјални проблем.
Као позитивне вести у економији у 2013. години он је навео благ опоравак привреде и
статистички излазак из рецесије, раст извоза и смањење спољнотрговинског дефицита, као и
релативну макроекономску стабилност, односно ниску инфлацију и релативно стабилан курс
динара.
– Покретање производње у „Фијату” позитивно је утицало на раст индустријске производње,
али читава привреда не би смела да заснива свој раст само на једном производу, односно
аутомобилима – оценио је Ерић.
Он је поставио питање да ли је стварно неопходно да се „Железара Смедерево” прода,
оцењујући да се не морају све компаније у државном власништву продати, већ да би после
реструктурирања некима од њих држава могла успешно управљати.
Декан Београдске банкарске академије Хасан Ханић рекао је да очекује да ће у наредној години
Србија забележити привредни раст од 1,5 посто, али да ће се то одвијати у веома тешким
условима када јавна и лична потрошња падају.
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Он је оценио да би држава требало да има знатно активнију улогу у економији јер је досадашњи
неолиберални приступ дао негативне резултате. По Ханићевим речима, држава би требало да
активније подстиче индустријску производњу, односно покретање и ревитализацију извозно
оријентисаних и радно интензивних привредних грана. Поводом макроекономских показатеља
у 2013, он је навео да ниска инфлација јесте добар резултат, остварен захваљујући мерама
Народне банке Србије, али и због ниске тражње која је смањивала инфлаторне притиске, као и
потпуно стабилног девизног курса.
Е. Д.
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