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Синдикат: Адвокатима за службене одбране
иде много новца
Тањуг
Синдикат правосуђа Србије сматра да држава много новца издваја како би
платила адвокате за службене одбране, а Министарству правде предлаже да
одреди посебну тарифу за њихов рад
Синдикат правосуђа Србије сматра да држава много новца издваја како би платила адвокате за
службене одбране, а Министарству правде предлаже да одреди посебну тарифу за њихов рад.
Они у данашњем саопштењу појашњавају да је реч о бесплатним адвокатима за окривљене који
немају новца да ангажују адвоката, иако је он у поступку обавезан, па их држава додељује
окривљенима.
"Они јесу бесплатни за окривљене али нису за неокривљене грађане, јер их држава плаћа
новцем пореских обвезника", наводи се у саопштењу.
Своје услуге, објашњавају, адвокати наплаћују на основу Тарифе о наградама и накнадама
трошкова за рад адвоката, а тарифу доноси Управни одбор Адвокатске коморе.
Примера ради, "бесплатни адвокат" за једно саслушање окривљеног, у зависности од
категорије кривичног дела, наплати износ од 18.000 до 31.500 динара у преткривичном
поступку, док за писање жалбе наплати износ од 33.000 до 120.000 динара, за државу је цена
мања за 50 одсто.
"Адвокат може и дозвољено му је а све како би умањио одговорност свог клијента да у његово
име говори неистине, подмеће лажне сведоке и одуговлачи поступак, што више саслушања и
одлагања, више и новца, док посебна одговорност лежи на судији, који води цео поступак и ту
је у име државе. Исте ове државе код које је адвокатура на цени а правосуђе на распродаји",
закључују у саопштењу.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:475117-Vikend-od-tri-dana-niko-nece

Викенд од три дана нико неће
Ј. Ж. Скендерија
Да ли је у Србији могуће скратити радну недељу зарад уштеда и смањења
незапослености. Економисти: Реалније увести радни дан од седам сати и
отпустити вишкове у јавном сектору
КАДА је крајем 60-тих година прошлог века државна власт увела нерадну суботу, радници у
тадашњој СФРЈ су одахнули. Два слободна дана током недеље деловала су им као поклон.
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Данас, пола века касније, запослени у Србији, који су окусили „благодети“ два слободна дана,
нису баш одушевљени даљим краћењем радне седмице. Понуду коју раније никако не би
одбили, сада оцењују као меру која доказује да компанији „иде лоше“.
На четвородневну радну недељу међу првима се пре неколико година одлучило руководство
тадашње Железаре „Ју-Ес-стил“ из Смедерева и то због пада продаје на светском тржишту.
После њих, код нас је дан више добило и 2.000 радника у прибојској Фабрици аутомобила
(ФАП). Овакву меру многи светски економисти оцењују као добру, јер би смањење радних сати
могло да створи нова радна места, уштеду трошкова рада, а по социолозима, пак, донекле би
смањило и притисак на пословне каријере, што би успоставило равнотежу између приватног и
пословног живота. Међутим, у Србији ствари стоје мало другачије.
За економисту др Горана Николића реалније је радни дан скратити са осам на седам или седам
и по сати, као што је то већ у Француској, Немачкој, Италији, Холандији... То је начин да се уз
исту плату разместе запослени. По њему, четвородневна радна недеља не би наишла ни на
подршку послодаваца.
- Многи теоретичари сматрају да мање радних сати по раднику може довести до потражње за
више радника, али и до више слободног времена за оне већ ангажоване - каже Николић. - Ако
би Влада изашла са тезом да се радно време смањи за пола сата дневно у јавном сектору, то би
морали да прате и приватници. Тако би се лакше замрзле плате у наредних годину или две, а
јавни издатак би за тај период био реално смањен за око 10 одсто.
Николић наводи да би на тај начин учинак у фирмама које раде на норму био благо смањен,
док у јавном сектору сви послови који могу да се ураде за осам, могу и за пола сата мање
времена, а уштедело би се на трошковима за грејање, расвету, канцеларијски материјал...
ШВАЈЦАРЦИ НАЈВРЕДНИЈИМАКСИМАЛНА радна недеља је седам дана у трајању од 48
часова, у шта улази и прековремени рад - објашњава др Новаковић. - У Швајцарској се најдуже
ради, а они имају и највиши степен запослености радно способног становништва, најмању
незапосленост и скоро највиши стандард, а нису у ЕУ. У сваком случају тамо се плаћа сваки сат
сменског, ноћног и рада за државне празнике.
Економиста Млађен Ђ. Ковачевић сматра да је увођење четвородневне радне недеље код нас
могло да буде само привремена мера која не би дала конкретне резултате. По њему је
неопходно најпре променити читав привредни и друштвени систем, па тек онда се бавити
конкретним мерама.
- Први задатак наше владе требало би да буде отпуштање вишкова у јавном сектору наглашава Ковачевић. - Убеђен сам да ће државни врх наћи снаге да се одрекне запослених од
којих нема никакве користи. Прво треба елиминисати факторе који су довели до краха
привреде, а то је могуће само уз максималну сарадњу власти са Српском академијом наука и
осталим научним институтима.
Сличног је мишљења и др Нада Новаковић, научни сарадник Института друштвених наука у
Београду, која сматра да, општи тренд у време кризе, није скраћење радне недеље, већ пораст
броја часова рада у току дана и недеље, али са мањим зарадама. То је последица слабљења
синдиката, пораста конкуренције и незапослености и јаких интереса послодаваца које држава
штити свим средствима.
- Кршење постојећих закона и колективних уговора о дужини радне недеље отпочеле су најпре
велике мултинационалне компаније као на пример „Сименс“, „Фолскваген“, „Филипс“, а
наставиле су и друге. На тај начин смањују трошкове рада, а повећавају профит и своју
конкурентност. Против тога било је много штрајкова и протеста, али су они све мање успешни објашњава саговорница „Новости“.
НА МИНИМАЛЦУ 400.000 РАДНИКАУ СРБИЈИ је 50.000 људи радило и остало без динара
зараде. Око 400.000 прима минималац, на стотине је хиљада радника који нередовно и
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повремено приме зараду. Око 420.000 радника је без повезаног радног стажа, а око 200.000
запослених и чланова њихових породица нема здравствено осигурање.
До сада, истиче др Новаковић, не зна се да је нека земља и законски скратила радну недељу на
четири дана. Да је то исплативо сигурно би се већ десило. Према упутству Европског савета, рад
на неодређено радно време и са пуним радним временом се сматра стандардом и уобичајеном
праксом. То се примењује у најразвијенијим земљама ЕУ, али и ОЕЦД-а. У Србији све ово
полако, али сигурно нестаје.
- Код нас нема потребе и намера да се скрати радна недеља - објашњава наша саговорница. Уобичајена је пракса, посебно у приватном сектору, да се не плаћа ни рад у пуној радној
недељи. Правило је у свету да мањи број радних сати - дневно, недељно или годишње - доноси
и мању зараду. Ако скратите радну недељу на четири дана, аутоматски ће се смањити примања
запослених, а нико не гарантује да ће се повећати запосленост.
Ни синдикалци нису одушевљени могућношћу смањења радне недеље у ионако ојађеним
српским предузећима. Ранка Савић, председница Асоцијације слободних и независних
синдиката Србије, не подржава овакву могућност, јер сматра да је социјално економска
ситуација толико лоша, да овакви потези не би донели ништа добро.
- Требало би да радимо више да бисмо се брже опоравили - каже Савић. - Увођењем нерадног
петка се не би ништа уштедело, јер ако мање радите, мање ћете и примити. Свима је доста
животарења. Српски радник није нерадник, што доказује када се запосли у европским
земљама, али га треба стимулисати на одговарајући начин. Мислим да један дан одмора дуже
није одговарајући подстрек.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:475256-Porasla-kupovna-moc-potrosaca

Порасла куповна моћ потрошача
В. Н.
За покриће минималне потрошачке корпе било је довољно 77 одсто просечне
зараде
КУПОВНА моћ мерена односом просечне нето зараде и просечне и минималне потрошачке
корпе у новембру је порасла, у односу на октобар, захваљујући, пре свега, повећању просечне
месечне нето зараде, показује анализа Министарства трговине.
За покриће просечне потрошачке корпе у новембру је било потребно 1,47 просечних зарада од
44.120 динара, а за покриће минималне корпе било је довољно 77 одсто просечне зараде.
Просечна корпа износила је 64.706 динара и мања је за 0,72 одсто или 470,23 динара, у односу
на корпу из претходног месеца. Минимална корпа износила је 33.826 динара и мања је за 0,78
одсто или 267,69 динара, у односу на минималну потрошачку корпу из октобра.
Потрошачке цене производа и услуга у новембру су у просеку биле ниже за 0,6 одсто. Пад цена
забележен је у групама храна и безалкохолна пића од два одсто и транспорт за 0,3 одсто.
Највећи раст цена забележен је код одеће и обуће за 0,6 одсто, намештаја, покућства и текућег
одржавања стана за 0,5 одсто, алкохолних пића и дувана за 0,3 и рекреације и културе за 0,2
одсто.
Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.
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У новембру су куповну моћ изнад просека Републике имали Београд, Панчево, Нови Сад,
Смедерево и Ужице.
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Вучић: Влада је пала, сви министри су у
оставци
Новости онлине /Агенције
Потребне су брже реформе, и следе нам тешке реформе, а то можемо са новим,
чистим мандатом рекао је први потпредседник Владе Александар Вучић. Од
грађана зависи да ли ћу бити премијер
Први потпредседник Владе Србије Александар Вучић изјавио је данас да ће закони о раду, о
приватизацији и о стечају бити донети после разговора са синдикатима, као и да са министром
привреде Сашом Радуловићем није разговарао о његовој оставци јер је "влада пала".
"Сви су министри у оставци...Када да причамо о оставци? Јуче или данас? Па влада је пала. Сви
министру су у оставци. Нису формално, али суштински јесу", рекао је Вучић у Утиску недеље.
Он је додао да му није жао што је Радуловића довео у владу јер је важно да се чују добре идеје.
Вучић је поручио да ће закони о стечају, о приватизацији и раду бити донети после разговора
са синдикатима.
"Донећемо закон о стецају, о приватизацији и о раду, али ћемо саслушати синдикате", рекао је
Вучић и додао да је веома важно да се закон о раду промени, али да је спреман да саслуша
примедбе синдката у вези са законом о раду.
ЛЕГАЛИЗАЦИЈАПрви потпредседник Владе Србије и лидер Српске напредне странке
Александар Вучић изјавио је вечерас да синови председника Србије Томислава Николића и
министра рударства Милана Бачевића треба да плате легализацију кућа које су наводно
бесправно изградили, или да се оне сруше уколико легализација није могућа.
Упитан зашто закони нису донети, он је објаснио да закони нису повучени из процедуре, већ да
је закон о раду тек у форми нацрта, док су закони о приватизацији и о стечају у скупштинској
процедури, из које, поновио је, нису повучени.
Вучић је рекао да је са министром привреде Сашом Радуловићем, који је јуче поднео оставку,
последњи пут разговарао пре него што су на влади прошли закони о приватизацији и о стечају,
а да о његовој оставци нису разговарали јер се десила у тренутку "кад је Влада пала".
Први потпредседник Владе Вучић нагласио је и да су потребне су брже реформе, и следе нам
тешке реформе, а то можемо са новим, чистим мандатом.
"Кључни мотив за ову одлуку је што већ дуго времена говоримо о атмосфери у друштву,
опозиција говори да нисмо добро радили... Потребне су брже реформе, можемо то са новим,
пуним мандатом", рекао је лидер СНС и први потпредседник Владе Србије гостујући у Утиску
недеље на ТВ Б92.
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На питање да ли ће следећи пут доћи у емисију као премијер, рекао је да то зависи од грађана
Србије. На констатацију да су се у јавности појавиле спекулације да је већ договорено ко ће
бити у новој Влади Србије и да ће у њој поново бити СПС, с тим што ће он (Вучић) заузети
место премијера, рекао је да то није истина. "Није истина да смо се било шта договорили, нити
ћу договорити било шта док се избори не заврше..."
ПРОБЛЕМИ У КОАЛИЦИЈИВучић каже да је са својим коалиционим партнерима постигао
неке историјске резултате, и да неће говорити лоше о њима. Он је додао и да има проблема у
сопственом кабинету, међу својим људима и у странци.
Вучић је изјавио да се није договорио са било ким о коалицији, и да се неће договарити док
трају избори.
На грађанима је да одлуче да ли желе брже поромене, или су незадовољни овим што смо
урадили, рекао је Вучић. На питање да ли је премијер Дачић лоше обављао посао премијера,
рекао је да то никако не може да каже.
"Неки кажу да желимо више власти... Како више власти, кад сте говорили о диктатури у
Србији?", каже лидер СНС.
"Не можете да владате у Србији и да било шта урадите без чистих резултата... Пред нама су,
после свега што смо урадили, тешке реформе...Ако људи желе да слушају лепе приче, у реду,
нека гласају за другог", каже лидер напредњака.
"То сам рекао и јуче: следи мучна и тешка кампања, јер ће се сви ујединити у борби против нас,
и не мислим да је све извесно", рекао је на питање да ли је победа СНС извесна.
Рекао је да не верује у истраживања која показују да СНС има 45 одсто подршке грађана, али ни
у приче да су сва истраживања намештена.
На питање како се одлучио за изборе, када је донедавно говорио да постоје други приоритети,
каже да је сачекао да прође прва међувладина конференција у Бриселу, и да је након тога тек
почао да размишља да ли нешто избори могу да укоче:
"Дуго сам размишљао о томе да ли заустављамо неке важне процесе, разговарао сам са
представницима ММФ, Светске банке, са људима који учествују у преговорима са Приштином,
због Поглавља 35", рекао је и додао да је оцењено да нема препрека.
Рекао је и да ММФ долази у фебруару у Србију, да је прихватио да они дођу пре финиша
кампање како би покушали да закључимо споразум. Мислим да је то важно за земљу и да ће
додатно обезбедити финансијску и инвестициону сигурност", казао је Вучић и додао да би то
омогућило да Светска банка одобри 500 милиона евра за Србију у априлу.
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"Преломио сам пре свега због атмосфере у којој сам видео да је дошло до засићења, код грађана
наших и у Влади", рекао је први потпредседник Владе Србије.
Нема проблема у Влади, рекао је Вучић, несугласица је било и пре годину дана, али нисмо тада
расписали изборе, каже Вучић.
"Потребна је нова снага", каже Вучић. "Почела су оспоравања у опозицији, говоре немате
легитимитет...", рекао је лидер СНС истичући да ће бити лакше да изађу са програмом са
чистим мандатом.
ПРОБЛЕМ ЈЕ НАЋИ ЉУДЕ КОЈИ ХОЋЕ ДА РАДЕ

Никог у овој земљи не интересује да ради за празнике. Само пет одсто хоће да ради суботом и
недељом. Изненадио сам се када сам видео пуно људи за Бадни дан у Влади.
ДА ЛИ ЈЕ СПС КОЧИО БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ?
Први потпредседник Владе Србије и лидер Српске напредне странке Александар Вучић изјавио
је вечерас да је изјава министра Бранка Ружића дата после привођења Драган Ђурића веома
лоша и штетна по земљу.
Вучић је гостујући Б92 рекао да нико није могао нити може да закочи борбу против корупције и
криминала а да свакако мисли да је Ружићева изјава била веома лоша и штетна за нашу земљу.
На констатацију да се Ружић позвао на то да је изјава у складу са Уставом и начелом слободе
мишљења и претпоставке невиности, Вучић је рекао да нема проблем са тим да министар то
мисли "али да није у реду да члан владе говори о томе у дану када је неко ухапшен због тешких
малверзација, најтежих кривичних дела, да изађете и кажете да то што је влада урадила
бесмислено пошто је тај човек невин".
Мислим да то није питање слободе мишљења, додао је Вучић, већ питање јасне и недвосмилене
борбе против свих оних који су много ризиковали.
"Ту не причам о себи већ о бројним људима који су учествовали у истрази о 24 предмета
(спорне приватизације), неки своју главу на пањ ставили зато што многи од тих веома моћних
људи то никада неће заборавити" рекао је он.
Вучић је рекао да неки "избацују са лакоћом 2, 12, 15 милиона евра у дану, а када треба
радницима да се исплате плате онда то не раде ни по годину или две" и поновио да сматра да је
та узјава некоректна и лоша.
Он је додао да је у Бриселу био са Ружићем и да би му се извинио да је сматрао да је нешто
погресио али да мисли да ништа није погресио и да је напротив био "благ и обазрив и
бојажљив у речима које је изговарао".
ОЧЕКУЈЕМ БРУТАЛНУ КАМПАЊУ
Да ли верујете да ико може да вас победи у кампањи?
Верујем да је победа далеко од осигуране. Ујединиће се сви, биће употребљена невиђена сила
против нас.
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Да ли је све што се против других пише "истраживачко новинарство", а против Вас тајкунско
новинарство?
Скандал је то што је објављено за Радуловићево дете, тај човек који је то објавио није нормалан
рекао је Александар Вучић.
"ВОЛИМО ВИШЕ МИШКОВИЋА ОД АРАПА САМО ДАЈТЕ ТРИ МИЛИЈАРДЕ"
Говорећи о пројекту "Београд на води", рекао је да је то нешто што ће да промени лице града,
да запосли људе, и да Београд постави на место регионалних центара. Вучић је оценио да би
реализација тог пројекта била велика ствар за нашу земљу.
"Даћу све што могу, ако СНС победи на изборима, да се тај пројекат оствари", додаје.
На констатацију да српски бизнисмен Милан Беко тврди да је део пројекта покраден од
његовог пројекта, да је то пројекат "Арапи на води против Срба на води", и да се ради о нечему
што је супротно прописима ЕУ, а да је део тога и то што није спроведен међународни конкурс,
Вучић је рекао: "Ми нисмо склопили никакав правни посао, кад то будемо склопили
објаснићемо процедуру".
Додао је да тврдње Милана Бека нису тачне, и да ће процедура бити поштована, као и да је све
по прописима ЕУ. "Може држава да стоји иза таквог пројекта...Све ће бити по закону, и сви ће
моћи то да виде".
"То је пројекат од националног значаја – по критеријуму да ће неко да уложи 3 милијарде
долара, а чини ми се да господин Беко и господин Мишковић ипак немају те три милијарде".
"Ако имају три или три и по милијарде даћемо Мишковићу и Беку, даћемо на конкурс, али
нико нема те паре...Волимо више Мишковића него Арапе, само дајте три милијарде“, рекао је
Вучић. Он је истакао да је то место данас ругло града.

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Privatizacija-nije-jedini-krivac-za-besposlicu.sr.html

ЕКОНОМИЈА

Приватизација није једини кривац за
беспослицу
За губитак 800.000 радних места у протекле две деценије „заслужни су” лош привредни
амбијент, грешке у економској политици, али и масовно превремено пензионисање

8

Неуспешна приватизација у Србији „одговорна” је, према многим проценама, за губитак чак
800.000 радних места у последњих двадесетак година. Професор београдског Економског
факултета Милојко Арсић, уредник „Кварталног монитора” Фонда за развој економске науке,
својим истраживањем доказује да такво гледиште није сасвим исправно и да рђава
приватизација није једини узрок осетног пада броја запослених у Србији.
Од почетка последње деценије минулог века, дакле од 1990, подсећа Арсић, догађала нам се
транзициона рецесија, распад тржишта бивше СФРЈ, санкције међународне заједнице,
бомбардовање Србије, светска економска криза. Али и лош привредни амбијент, грешке у
економској политици и масовно превремено пензионисање.
– Апсурдност става да је приватизација крива за сва изгубљена радна места потврђује кретање
броја запослених, бруто домаћег производа и продуктивности у посматране две деценије –
тврди Арсић.
– У време транзиционе рецесије и распада тржишта бивше Југославије у 1990. и 1991. БДП
Србије опао је за око 18, а запосленост само за четири одсто. У те две године без радне књижице
остало је око 150.000 људи, иако је још око 300.000 изгубило продуктиван посао, али су они
остали формално запослени.
Током 1992. и 1993. године, првенствено због увођења санкција, а делимично и због
хиперинфлације, БДП Србије опао је за чак 50 процената, а број запослених смањен је само за
шест одсто, јер је донета уредба којом је забрањено отпуштање док трају санкције.
– Са нивоом продуктивности из 1989. године БДП из 1993. могао је да се оствари са око 1,3
милиона запослених, док је стварна запосленост била 2,25 милиона – указује Арсић.
– Тако је у 1993. број непродуктивних, фиктивних радних места, достигао чак 1,1 милион. Од
1994. до 2001. БДП стагнира, док се број запослених постепено смањује и то највише
пензионисањем. Тако је вишак запослених у 2001. износио око 900.000, под условом да је
продуктивност била на нивоу из 1989. године, када је иначе била ниска, док је у периоду 19892001. продуктивност у свету расла.
Од 2000. до 2012. БДП је у просеку растао око три одсто годишње. Да је и српска економија у то
време расла по годишњој стопи од 3,4 одсто, као у земљама централне и источне Европе, данас
бисмо били за око пет процената богатији. За тих 12 година, тврди аутор, број запослених
смањен је за 18 одсто, односно за око 400.000. Највише у годинама економске кризе, када је
број запослених смањен за више од 13 одсто, односно за 270.000.
– За велики раст стопе незапослености од почетка светске кризе (са затечених 13,6 у 2008. на
24,1 одсто у 2013) делом је последица кризе, али и ослобађања вишкова радника у
приватизованим предузећима – каже Арсић.
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– Објективнија процена ипак казује, да је од 2008. до краја 2012. стопа незапослености у
Србији повећана за око девет процентних поена, а не 11, што се догодило само још у Литванији
и Летонији.
Натпросечно повећање стопе незапослености код нас Арсић тумачи као последицу истека рока
у коме је купцима предузећа било забрањено да отпуштају вишак запослених. Будући да је
темпо приватизације био најбржи у периоду 2003-2005. година, почетак економске кризе се
поклопио са истеком наведеног ограничење за власнике приватизованих предузећа, па је због
тога дошло до убрзања отпуштања радника.
– Од укупно око 900.000 непродуктивних радних места из 2001 године, око 400.000 радника
изгубило је посао или је отишло у пензију, док је око 400.000 продуктивно запослено у
приватизованим предузећима, или у већ постојећем приватном сектору. Али, око 100.000
радних места и даље је непродуктивно – оцењује Арсић.
Ако би се узео у обзир раст продуктивности у свету у периоду 1989-2012. године, број
непродуктивних радних места у 2000. години износио је око 1,2 милиона, тврди Арсић. По
истој рачуници, у Србији и сада постоји неколико стотина хиљада непродуктивних радних
места.
Евентуална „одговорност” приватизације, каже Арсић, могла би да се сведе на то што сва
непродуктивна радна места у приватизованим предузећима нови власници нису учинили
продуктивним.
– Није било могуће да се 900.000 непродуктивних радних места за неколико година учини
продуктивним – тврди Арсић. – Да би она постала конкурентна, биле су потребне инвестиције
од неколико десетина, можда и стотина милијарди евра, а за повећање запослености биле су
неопходне и додатне инвестиције.
Од наде до пљачке
Транзиција плус приватизација – једнако држава благостања. Био је то слоган заговорника што
бржег раскида са друштвеном својином – „узроком свих зала социјализма”.
Приватизација је представљана као најкраћи пут до ефикасније привреде и демократије.
Тврдило се да она свима доноси добитак – држави веће приходе од пореза, а радницима, иако
су од ње зазирали – веће плате.
Кад је после десетак година од њеног почетка социолог Срећко Михајловић питао грађане шта
мисле о приватизацији, 44 одсто испитаних је одговорило – „чиста пљачка”, а 27 одсто да је
„нужна, али да се спроводи на погрешан начин”. И садашњи министар привреде Саша
Радуловић тврди: „У Србији је спроведена пљачкашка и криминална приватизација.”
Последице су катастрофалне – никад мање запослених и никад више незапослених.
Незапосленост „на историјском максимуму”, висока задуженост државе и привреде и сви
дефицити, последице су пустошења српске индустрије, тврди Љубодраг Савић, професор
београдског Економског факултета.
– То пустошење је почело санкцијама и бомбардовањем, а довршено је спровођењем потпуно
погрешног и неефикасног концепта приватизације – тврди Савић.
Његов колега Иван Николић указује да је од 2002. до 2012. раскинут 671 уговор о
приватизацији, што је 41,5 одсто укупног броја приватизованих предузећа путем тендера и
аукција. У њима је радило 45 одсто свих запослених.
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– Гледана из тог угла, приватизација у Србији никако се не може оценити успешном –
закључује Николић.
Александар Микавица

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/odlaganje_kredita_ne_ugrozava_budzet.4.html?news_id=275111

ТРАГОМ - Светска банка неће одобрити предвиђених 250 милиона долара јер Србија није
усвојила пакет реформских закона

Одлагање кредита не угрожава буџет
АУТОР: А. МИЛОШЕВИЋ
Београд - Кредит од 250 милиона долара који је Србија требало да добије од Светске банке до
27. фебруара, а чије одобравање је сада одложено због тога што нису усвојени закони о стечају,
приватизацији и грађевини, неће битније угрозити овогодишњи буџет, сматрају стручњаци.
Тај новац је, наиме, тек мали део укупне своте која је Србији ове године потребна и очекује се
да ће држава и на другој страни моћи да пронађе та средства, а уз то, вероватно је да ће Светска
банка ове године Србији ипак дати тај новац, пошто се усвајање спорних закона очекује након
избора.
Уз то, кредит Светске банке био је намењен исплати отпремнина за раднике у фирмама у
реструктурирању, а сада је извесно да запослени у тим предузећима неће добијати отказе бар
до формирања нове владе.
Како је крајем прошле године изјавила директорка Светске банке за Западни Балкан Елен
Голдстин, говорећи о овим средствима, „подршка која ће ићи у српски буџет подразумева да ће
бити новца за отпремнине, подршку незапосленима и финансирање различитих програма који
ће онима који остану без посла омогућити да нађу друге послове или да се преквалификују за
друга занимања“. Услов за одобрење овог кредита био је усвајање три реформска закона до
краја 2013, при чему Светска банка није инсистирала на доношењу Закона о раду, који је у
јавности изазвао највише полемике.
Након тога, Влада Србије и Светска банка требало је да направе коначни договор о зајму до 15.
јануара, што би омогућило да Борд директора СБ-а одлучује о овом кредиту на састанку 27.
јануара. Будући да закони нису донети и договор није постигнут, Светска банка је читав процес
одложила.
Професор Економског факултета у Београду Милојко Арсић објашњава за Данас да износ
кредита Светске банке треба посматрати у контексту укупног новца који је држави потребан за
финансирање дефицита.
- То је 2,3 до 2,4 милијарде, што значи да овај кредит чини око десет процената потребног
износа. Уз то, нама је за рефинансирање старих доспелих дугова потребно још 3,5 до четири
милијарде, тако да тих 250 милиона долара не представља посебно велики проблем, нарочито
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пошто је држава прошле године успевала да емисијама трезорских записа обезбеди потребна
средства - каже Арсић.
Међутим, одлагање овог кредита би могло да има индиректне последице, пошто ће и
комерцијални инвеститори (који купују трезорске записе) бити резервисанији када виде да
Светска банка није Србији одобрила овај кредит, каже Арсић. Уз то је смањен и рејтинг Србије
и имамо неповољне оцене о пословној клими. Све то би могло да резултира повећањем цене
задуживања за Србију.
- Колико ће то да траје, зависи од избора. У сваком случају, у питању је привремени проблем, а
због раста цене дуга, вероватно ће Влада гледати да се у наредном периоду мање задужује.
Држава има неке финансијске резерве, а још ако стигне арапски новац, не би требало да буде
проблема. Мислим да су ови закони због којих је дошло до одлагања кредита СБ-а, тактички
повучени, јер ниједна влада не би усвајала Закон о раду пред изборе. То значи да ако Влада
буде формирана у априлу, тада би могао да буде одобрен и кредит и не би се много изгубило верује Арсић.
Научни сарадник Института за европске студије Мирослав Прокопијевић слаже се да 250
милиона долара „није ненадокнадив“ новац, али додаје да је „у ситуацији када недостају
средства свака пара битна“.
- То је 0,6 до 0,7 одсто БДП-а, што значи да ће за толико бити повећан буџетски дефицит у
односу на оно што је пројектовано. Не знам да ли ће Светска банка до краја године ипак
одобрити тај кредит нити да ли ће Влада успети да реши тај проблем, али надам се да хоће додаје Прокопијевић.
У Министарству финансија јуче нисмо успели да добијемо коментар у вези с овим кредитом,
али је министар Лазар Крстић претходно изјавио да буџет неће бити угрожен „јер ликвидност
државне касе не зависи од тог кредита“.
Мањи дефицит и јавни дуг
Министар финансија Србије Лазар Крстић изјавио је да је дефицит консолидованог буџета
Србије на крају 2013. године износио 179 милијарди динара, што је за око 20 милијарди мање
него што је било предвиђено ребалансом. „Смањење дефицита буџета на свим новима државе,
упркос мањим пореским приходима, за 25 милијарди динара резултат је предузетих мера
штедње од септембра прошле године, али и суфицита буџета локалних самоуправа. То показује
да се није добро распоређивао новац између државног и локалног нивоа, и то питање ће бити
на дневном реду, паралелно са утврђивањем начина финансирања Војводине, која је такође
имала суфицит буџета“, рекао је Крстић. Бета
Све чека наследника
Средстава Светске банке била су намењена предузећима у реструктурирању, а Влада због
избора сада сигурно неће да отвара то питање, што значи да јој неће бити потребан ни овај
новац, сматра економиста Милојко Арсић. Он лаже да би овим проблемом почела да се бави
тек нова Влада, и то евентуално током лета јер би јој кредит затребао тек на јесен. „Овим
предузећима највише је хтео да се бави министар Саша Радуловић, сада у оставци, а питање је
какви ће бити планови његовог наследника“, закључује Арсић.
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/u_javnom_sektoru_radi_781000_ljudi.4.html?news_id=275109

У државним предузећима и институцијама сваког месеца 5.000 више запослених

У јавном сектору ради 781.000 људи
АУТОР: БЕТА
Београд - Министар финансија Србије Лазар Крстић изјавио је да је у јавном сектору запослено
781.000 људи и најавио да ће новооснована владина комисија разматрати 119 захтева, мимо
интерних конкурса, за нова запошљавања у државној служби.
„У последња четири месеца јавни сектор у Србији просечно се месечно увећавао за 1.800
радних места, јер је 3.200 људи одлазило, а 5.000 се запошљавало, највише у новембру и
децембру“, рекао је Крстић. Он је подсетио да је законом ограничено запошљавање у јавном
сектору у 2014. и 2015. години и да је Влада Србије основала комисију која одлучује о захтевима
за запошљавање нових људи. Ограничено је отварање једног радног места у јавном сектору на
пет угашених, изузимајући посебне ситуације. Захтеви за нова запослења у јавном сектору које
ће комисија разматрати, како је рекао, нису стигли превиђеном процедуром, преко надлежних
министарстава која треба да одреде где је могуће запошљавање.
Министар финансија је појаснио да по подацима регистра запослених у јавном сектору, који
нису коначни, на неодређено време је запослено 645.000 људи, на одређено време 73.000, по
уговору 55.000, а преко задруга 8.000 људи. „За буџет је такво стање неодрживо, не само због
тога што је јавни сектор прегломазан за економију какву имамо већ и због тога што су ту плате
знатно веће него у приватном сектору“, рекао је Крстић и најавио да ће до јула ове године бити
уведени платни разреди за запослене у јавном сектору, како би људи који раде исте послове,
без обзира у ком сектору, били једнако плаћени.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/izmenom-zakona-do-samozaposljavanja

Изменом закона до самозапошљавања
Савез пољопривредних инжењера и техничара Србије, у чијем саставу је и око
1.300 незапослених агронома, покренуо је иницјативу да се измени члан шест
Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, који би омогућио
самозапошлавање агронома.
Председник Удружења аграних економиста Србије Миладин Шеварлић је у изјави за Танјуг
рекао да би та законска измена омогућила да се агрономи самозапосле кроз пружање услуга
регистрованим пољопривредним газдинствима.
Они би у име и за рачун тих газдинстава, могли да подносе документацију коју би потписивали
власници, како не би сами губили четири, пет или више дана годишње и плаћали трошкове
транспорта.
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"Наши чланови националне задруге незапослених агронома могу практично тај посао да обаве
за три пута мање трошкова него што имају власници регистрованих пољопривредних
газдинстава", казао је Шеварлић. На тај начин, практично би се омогућило поспешивање
приступа тих газдинстава у систем субвенција, у 2014. години, које су УН прогласиле
међународном годином малих породичних пољопривредних газдинстава.
Она сада практично имају веће трошкове за одлазак и подношење документације, него што
износе средства која добијају на име субвенција, рекао је Шеварлић, додајући да би се
омогућавањем самозапошљавања, практично преполовио број незапослених агронома у
Србији.

АКТЕР
http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-71292-vu-i-vlada-je-pala.html

ПРВИ ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ СРБИЈЕ
ВУЧИЋ: ВЛАДА ЈЕ ПАЛА
Тањуг
Александар Вучић изјавио је данас да ће закони о раду, о приватизацији и о стечају бити
донети после разговора са синдикатима
Такође је рекао и да са министром привреде Сашом Радуловићем није разговарао о његовој
оставци јер је "влада пала".
"Сви су министри у оставци...Када да причамо о оставци? Јуче или данас? Па влада је пала. Сви
министру су у оставци. Нису формално, али суштински јесу", рекао је Вучић у Утиску недеље.
Он је додао да му није жао што је Радуловића довео у владу јер је важно да се чују добре идеје.
Вучић је поручио да ће закони о стечају, о приватизацији и раду бити донети после разговора
са синдикатима.
"Донећемо закон о стецају, о приватизацији и о раду, али ћемо саслушати синдикате", рекао је
Вучић и додао да је веома важно да се закон о раду промени, али да је спреман да саслуша
примедбе синдката у вези са законом о раду.
Упитан зашто закони нису донети, он је објаснио да закони нису повучени из процедуре, већ да
је закон о раду тек у форми нацрта, док су закони о приватизацији и о стечају у скупштинској
процедури, из које, поновио је, нису повучени.
Вучић је рекао да је са министром привреде Сашом Радуловићем, који је јуче поднео оставку,
последњи пут разговарао пре него што су на влади прошли закони о приватизацији и о стечају,
а да о његовој оставци нису разговарали јер се десила у тренутку "кад је Влада пала".
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=01&dd=26&nav_id=804580

Орбовић: Избори не коче реформе
ИЗВОР: ТАНЈУГ
Београд -- Одржавање ванредних парламентарних избора у Србији неће утицати
на спровођење реформи, каже председник Савеза самосталних синдиката Србије
Љубисав Орбовић.
Он ипак поручује да би након избора требало пажљиво одабрати кадрове који би најављене
реформе ваљано и спроводили.
"Најављени избори неће ни у једном моменту да зауставе реформе јер оне фактицки нису
нешто озбиљно ни започете. Ово што је радио министар Радуловић не можемо називати
реформама и избори су једно од решења да би могле да се спроводе праве реформе у
Србији", казао је Орбовић Тањугу.
Он је рекао да би због избора могао да се изгуби одређени временски период од пет или шест
месеци, али да ће то дати шансу да се после тога "дође у озбиљнију активност и спроведе
пажљива брига о кадровима који ће те реформе спроводити".
"Подношењем оставке министра привреде Саше Радуловића отвориле су се
могућности да се привреда покрене и да после, кад дође до озбиљнијих реформских процеса
може да се функционише", сматра председник СССС.
Говорећи о Закону о раду, Орбовић је навео да је сада то питање "стављено ад акта", а да ће
синдикати када се буде формирала нова влада настојати да буду добри саговорници како би се
дошло до квалитетног решења како би све стране биле пођеднако задовољне.
Председништво СНС једногласно је данас подржало предлог лидера странке
Александра Вучића о расписивању ванредних парламентарних избора, а Вучић је
у образложењу навео да Србија нема ни секунд времена за губљење.
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