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Usvojen rebalans, plate i penzije manje od 1.novembra
V. M.
Rebalansom budţeta za 2014. godinu predviđen je manjak u drţavnoj kasi od 224,8 milijardi
dinara, što je za 42 milijarde veći deficit od očekivanog
SKUPŠTINA Srbije usvojila je kasno sinoć, posle 12 sati rasprave po amandmanima, rebalans
budţeta i prateće zakone kojima je predviđeno smanjenje plata u javnom sektoru i penzija većih
od 25.000 dinara.
Rebalansom budţeta za 2014. godinu predviđen je manjak u drţavnoj kasi od 224,8 milijardi
dinara, što je za 42 milijarde veći deficit od očekivanog. „Za“ je glasalo 188, a protiv 10 poslanika.
Finiš rasprave o rebalansu budţeta obeleţila je razmena optuţbi između vlasti i opozicije za teško
stanje u drţavi.
Šef poslaničke grupa DS Borislav Stefanović, pozvao je SNS da sprovede pravičnu distribuciju
sredstava i teške mere primeni na sebi. On je rekao da se smanjuju prihodi za oko 680.000
penzionera i plate profesorima, ali da se ne smanjuju zarade ministrima:
- Drţavnim funkcionerima se čak i povećavaju plate ukidanjem solidarnog poreza. Objašnjenja koja
vlast nudi su cinična. Prvi put Narodna banka Srbije zabeleţila je minus, ali guverneru Jorgovanki
Tabaković neće biti smanjena zarada.
Na ovo je odgovorio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji je rekao da je vlada
zatekla katastrofalnu ekonomsku situaciju i da su ranije drţavom upravljali neki koje je sadašnja
vlast morala da hapsi zbog malverzacija:
- Neki koje smo uhapsili vaţili su kao ugledni građani. I ne samo to, nego su i upravljali drţavom.
Nadam se da će uskoro biti izrečene i pravosnaţne presude, jer je očigledno da se radilo o pljački
drţave i građana.
Na Predlog izmena zakona o budţetu Srbije podneto je ukupno 12 amandmana, a na sve zakone
poslanici su ukupno podneli 70 amandmana.
MANjE SUBVENCIJE
ŠEF resora finansija Dušan Vujović rekao je da će svim ministrima plata biti smanjena za deset
odsto, ali je naveo da ne postoji zemlja u svetu u kojoj ministri imaju manju platu nego u Srbiji.
On je najavio da će sledeće godine biti smanjene subvencije za "Srbijagas", Ţeleznice Srbije, EPS
kao i one povlastice za poljoprivredu koje ne daju efekte.
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U Srbiji i stranci rade na crno
J. Ţ. Skenderija
Šta je utvrdila Pepublička inspekcija rada tokom nedavnih kontrola poslodavaca širom Srbije.
Najviše neprijavljenih u trgovini, ugostiteljstvu i građevinarstvu
PRILIKOM kontrole poslodavaca, koji se bave proizvodnjom obuće u Pčinjskom okrugu, od 135
zatečenih radnika čak 96 je radilo na crno! Nedavno je utvrđeno i da je jedan poslodavac za
građevinske radove na Koridoru 10 angaţovao 30 ljudi od kojih je čak 19 bilo bez ugovora o radu. U
sledećem nadzoru otkriveno je čak 36 stranih drţavljana u radu na crno i to 14 iz Albanije i 22 iz
Hrvatske, dok je u Beogradu na dva gradilišta zatečeno 10 Kineza i 16 Bugara bez radnih dozvola.
Trgovina, ugostiteljstvo, građevinarstvo i poljoprivreda su delatnosti u kojima je najviše osoba
zaposleno na crno, govore podaci Inspektorata za rad. U praksi se na nedozvoljenom radu najčešće
zatiču mladi, pre svega nekvalifikovani radnici do srednjeg nivoa stručne spreme, zaposleni bez
redovnih zarada i oni sa više od 40 godina ţivota. Republička inspekcija rada utvrdila je i da su
među radnicima „bez papira“ i primaoci novčanih naknada i socijalne pomoći.
Inspektori su primetili da se u pojedinim delatnostima povećava broj radno angaţovanih u sivoj zoni
u istim periodima svake godine i to je naročito karakteristično za ugostiteljstvo i građevinarstvo.
- U ugostiteljstvu u letnjem periodu, zbog povećanog obima posla, raste i broj radno angaţovanih
osoba uopšte, pa i onih koji su angaţovani na crno - kaţe Maja Ilić, načelnik Inspektorata za rad.
IZGOVORIPOSLODAVCI rad na crno pokušavaju da pravdaju „probnim radom kako bi se proverile
radne sposobnosti“. U svoje opravdanje znaju da dodaju i „odbijanje zaposlenog da sa
poslodavcem zaključi pisani ugovor o radu, zbog njegove ţelje da mu se uveća zarada za iznos
pripadajućih poreza i doprinosa“.
- Na gradilištima se broj radnika bez ugovora o radu naglo povećava pred kraj građevinske sezone,
zbog teţnje poslodavaca da ispune zadate rokove i što veći broj poslova završe u tekućoj sezoni.
Tako najčešće rade NK radnici, građevinski radnici različitih profila, trgovci, konobari, šankeri,
berači voća i povrća.
Oni uglavnom rade sezonske poslove i počinju da rade bez prethodnog upoznavanja sa tehnologijom
rada, pri čemu se nedovoljno vodi računa o njihovoj stručnoj kvalifikaciji za obavljanje poslova,
kao i o njihovom osposobljavanju za bezbedan i zdrav rad, te je istovremeno povećan rizik za
njihovo povređivanje. To potvrđuju podaci Inspektorata za rad, jer je oko 20 odsto osoba
obuhvaćenih nadzorom, koje su zadobile smrtne povrede na radu u 2013. godini, radilo bez ugovora
o radu.
- Osobe sa kojima poslodavac nije zaključio ugovor o radu uskraćene su u svojim elementarnim
pravima kao što su pravo na obavezno socijalno i zdravstveno osiguranje, osiguranje od povreda na
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radu, zaradu, godišnji odmor i na neki način su ucenjeni od strane poslodavaca, koji im u svakom
trenutku mogu saopštiti svoju odluku da ubuduće ne dolaze na posao - objašnjava Ilićeva.
Samo manji broj radnika na crno obrati se inspekciji, ali uglavnom tek pošto je njihovo
angaţovanje prestalo. Nadzor, prema rečima nadleţnih, moţe biti i najčešće je iniciran prijavama
zaposlenih, građana, odnosno svih koji imaju saznanja o ovakvoj vrsti rada. Poslednjih meseci
uspešnost u hvatanju poslodavaca koji ne poštuju propise je sve veća. Tome je doprinela i
činjenica da inspektori ne nadziru firme u svom gradu, već „gostuju“ u drugim sredinama, da ne bi
bilo protekcije.

- Efikasnost Inspektorata za rad naročito je povećana primenom izmena i dopuna zakona o radu,
koje se odnose na veća ovlašćenja inspekcije - kaţe Ilićeva. - Uspostavljena je saradnja sa
Poreskom upravom, MUP-om, Nacionalnom sluţbom za zapošljavanje i Centralnim registrom
obaveznog socijalnog osiguranja. I najvećim investitorima u Srbiji, poput Koridora, Ţeleznica,
Telekoma i EPS-a i ukazali smo na značaj primene mera bezbednosti i zdravlja na radu.

PRIJAVA I ANONIMNO
UKOLIKO neko radi na crno i ţeli da to prijavi inspekciji, moţe učiniti u pisanoj formi, imejlom,
telefonom ili dolaskom u prostorije Inspekcije rada. Podnosilac prijave moţe da navede svoje
podatke, ali i ne mora, odnosno moţe ostati anoniman. Područne jedinice inspektorata su
raspoređene u svih 25 upravnih okruga u Srbiji.
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Vujović: Privreda ne moţe bez pomoći
Fonet
Ministar finansija Srbije Dušan Vujović izjavio je danas da amandman Nove stranke kojim se
predlaţe da se subvencije iz privrede preusmere u Fond PIO ne moţe biti prihvaćen, jer se tim
novcem plaćaju ranije preuzete obaveze i smanjuju kamate na kredite koje privreda koristi.
Tokom rasprave o amandmanima na izmene Zakona o budţetu i pratećim zakonima kojim se
predviđa smanjenje plata u javnom sektoru i penzija, Vujović je u Skupštini Srbije objasnio da
banke zbog povećanog rizika podiţu kamate na 12 do 15 posto i da to privreda ne bi mogla da izdrţi
da nema pomoći drţave.
On je istakao da bi sa tako visokim kamata jedino mogli da rade špekulanti, ali ne i realna privreda.
Prethodno je predsednik Nove stranke, poslanik Zoran Ţivković prigovorio da izmenama o budţetu i
pretećim zakonima vlasti proglašavaju penzionere krivima za sve i stavljaju ih na stub srama.
Prema rečima Ţivkovića ne mogu se preduzeća uništena "lošom politikom devedesetih godina"
odrţavati na štetu peznionera i ljudi koji ozbiljno rade, već je potrebno doneti teška, ali konačna
rešenja koja će omogućiti novi ciklus razvoja
privrede.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/505741/Djurisic-Naplatite-PDV-kao-2012-i-ne-dirajte-plate

Đurišić: Naplatite PDV kao 2012. i ne dirajte plate
Tanjug
Šef poslaničke grupe Socijaldemokratske stranke Marko Đurišić izjavio je danas da je manjak u
budţetu vlada trebalo da nadomesti efikasnijom naplatom PDV-a, tačnije da naplatu ovog poreza
vrati na nivou iz 2012. godine čime bi dobila dodatnih 30 milijardi dinara prihoda.
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On je u Skupštini tokom rasprave o rebalansu budţeta istkao da tih 30 milijardi dinara čini dve
trećine onoga što drţava namerava da uštedi na grbači penzionera i radnika, a to je 45 miljardi
dinara godišnje.
- PDV se ovim rebalansom smanjuje za 32 milijarde dinara i mi mislimo da je tu trebalo da bude
prvi korak Ministarstva finansija za pronalaţenje sredstava za smanjenje deficita. Napravite
Poresku upravu da bude onoliko efikasna kolilko i 2012.godine. Ništa više od toga. Probajte da
budete efikasni toliko i imaćete 30 milijardi dinara više u budţetu - izjavio je on.
Đurišić je dodao da ako bi ova vlada podigla efikansost Poreske uprave na nivo iz 2007.godine, ona
ne bi ni bilo potrebe da se smanjuju plate i penzije.
- Premijer je rekao da će smanjenje penzija biti poslednji korak, a ministar finasija da je ovo prvi
korak. I to je ta politicka nedoslednost koju mi ne moţemo da podrzimo - kategoričan je Đurišić.
Poslanici Skupštine Srbije razmatraće danas 70 amandmana, koliko je podneto na predlog zakona o
rebalansu budţeta i prateće zakone, a po okončanoj raspravi će se izjasniti o tim propisima.

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Bolji-je-dobar-stecaj-nego-losa-privatizacija.sr.html

ИНТЕРВЈУ: МУАМЕР РЕЏОВИЋ, председник Управног одбoра Агенције за приватизацију

Бољи је добар стечај него лоша приватизација
Сви радници који ће у току трансформације остати без радног места биће збринути кроз
социјални програм државе
Агенција за приватизацију расписаће крајем новембра или почетком децембра прве јавне
позиве за прикупљање обавезујућих понуда за 30 до 60 неприватизованих државних предузећа
и фирми у реструктурирању.
У тој првој групи, од укупно 502 предузећа, наћи ће се фирме које имају чист капитал,
стратешке партнере, решене власничке односе и према чијој имовини нема захтева по основу
реституције. Ово за „Политику” каже професор Муамер Реџовић, председник Управног одбора
Агенције за приватизацију
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Да ли сте класификовали предузећа? Колико њих ће се продавати кроз имовину, капитал,
пренос капитала без накнаде, а за која ћете пронаћи стратешке партнере?
Тренутно анализирамо приспела писма о заинтересованости на основу којих ћемо урадити
предлоге модела, метода и мера за приватизацију појединачних предузећа које ћемо
најкасније до 30. октобра доставити Министарству привреде. Оно ће донети одлуку о томе по
којем ће се моделу свако појединачно предузеће приватизовати. Приликом формулисања
предлога узећемо у обзир и процену вредности капитала предузећа, као и разговоре које смо
имали са пословодством и синдикатима више од 170 предузећа, као и са потенцијалним
инвеститорима, са којима су разматране могућности за одрживо пословање тих фирми и
потенцијална решења у процесу приватизације за свако од тих предузећа. Чинимо све да што
већи број предузећа из портфеља Агенције за приватизацију (реч је о више од 500 предузећа)
после окончања актуелног процеса приватизације пронађе стратешког партнера, новог
власника или дугорочно одржив начин пословања. Треба нагласити да су и инвеститори у
својим писмима о заинтересованости, осим предузећа која су интересантна за њих, наводили
и модел приватизације за који су заинтересовани, што представља такође један од елемената
на основу којег припремамо предлог за свако појединачно предузеће.
Да ли сте задовољни одзивом потенцијалних купаца?
Може се рећи да је одзив био добар, с обзиром на то да је стигло 1.732 писма о
заинтересованости, која су послала укупно 833 инвеститора, што је битан показатељ
интересовања. Од тог броја из иностранства је од правних лица стигло 369 писама о
заинтересованости (као и 45 писама од страних приватних лица), од чега највише из Немачке,
Велике Британије, Мађарске, Бугарске, САД, Русије, Аустрије, бивших југословенских
република, али и из Кине. Било је ту доста озбиљних писама које су послале респектабилне
стране и домаће компаније, инвестициони фондови, али и компаније које су већ пословно
сарађивале са нашим фирмама, што даје наду да знатан број предузећа има шансу да нађе
нове власнике или стратешке партнере до краја овог процеса приватизације. Треба, такође,
истаћи да инвеститори који су послали писма о заинтересованости не морају аутоматски
послати своје понуде када буде објављен јавни позив за приватизацију појединачних
предузећа, али исто тако и они инвеститори који нису послали писма о заинтересованости
могу учествовати потпуно равноправно у том процесу и послати своје понуде. Управо ће
обавезујуће понуде које буду стизале после објављивања јавних позива за појединачна
предузећа показати реални интерес инвеститора.
Колики су им губици и дугови и колико њих реално може да буде приватизовано с
обзиром на то да су вам остали „врући кромпири”, јер је велики број добрих предузећа
приватизован?
Нови закон о приватизацији предвиђа мере за припрему и растерећење предузећа за
приватизацију од финансијских обавеза кроз отпис и конверзију потраживања у капитал
предузећа. Процењује се да је вредност имовине предузећа из портфеља Агенција за
приватизацију око 6,8, док су укупне обавезе око 6,6 милијарди евра. Знатан део тих дуговања
односи се на обавезе према држави. Одлуку о мерама за растерећење од финансијских
обавеза доноси влада у зависности од значаја сваког појединачног предузећа. Такође треба
имати у виду да нови закон о приватизацији сада нуди више модела приватизације, што
повећава могућност и опције приватизације тих предузећа.
Треба нагласити да су писма о заинтересованости стигла за 403 предузећа, што представља
добру основу за овај процес приватизације. Ако се може процењивати на основу приспелих
писама о заинтересованости, највеће интересовање инвеститора је за предузећа из области
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пољопривреде, шумарства и рибарства, као и прерађивачке индустрије. Велико интересовање
постоји и за фирме у области прехрамбене индустрије, туризма, грађевинарства, металске
индустрије и рударства.
Колико ће фирми отићи у стечај и колико новца треба обезбедити за раднике који у
моменту отварања стечаја остају без посла?
То ће се знати на крају овог процеса. Сигурно је да један број предузећа испуњава услове за
одлазак у стечај, ту пре свега мислимо на фирме које фиктивно постоје и практично не раде.
За један број фирми нема интересовања и практично нема реалних основа за одрживо
пословање. Сви радници који ће на овај начин остати без посла биће збринути кроз социјални
програм.
На основу разговора са потенцијалним купцима, очекујемо да ће број новозапослених радника
у фирмама, које ће бити успешно приватизоване, бити два пута већи од броја радника који ће
остати без посла у предузећима која ће отићи у стечај. Настојаће се да се, кроз програм новог
запошљавања и преквалификације, сви ти радници, у зависности од њихове стручне спреме и
способности да обављају одређене послове, запосле у фирмама које буду успешно
приватизоване. Потенцијални инвеститори, са којима смо разговарали, показали су интерес и
спремност да повећају број запослених за 30-50 одсто у фирмама које желе да приватизују. То
је једно од најважнијих питања у разговорима са потенцијалним инвеститорима.
Шта нам гарантује да ће тако бити, јер су купци у претходним приватизацијама слично
обећавали, па су многа предузећа затворена, а радници остали на улици?
То треба да нам буде поука. Постојао је унифициран закон, али сада имамо нови који је
отклонио све негативности. Фирме које чекају приватизацију на тржишту су. Не желим их
упоредити са робом, али економским речником речено то је наша роба коју нудимо.
Радницима гарантујемо избор најбољег могућег модела приватизације. Ниједно предузеће које
има шансу да преживи неће отићи у стечај. Неки пут је боље имати добар стечај него урадити
лошу приватизацију.
Ко је заинтересован за куповну великих фирми и носилаца појединих региона попут
Галенике, РТБ Бор, Петрохемије, ФАП, 14. октобра?
Треба истаћи да су писма која су нам стигла само показатељ интересовања. Праве реалне
понуде видећемо када буду расписани јавни позиви за прикупљање обавезујућих понуда на
основу модела и метода које буде одредило ресорно министарство.
Шта ће бити ако се приватизација не заврши до краја 2015?
Учинићемо све да испоштујемо законске рокове које предвиђа нови закон о приватизацији.
Мислим да је реално очекивати да се тај процес, бар кад је реч о предузећима из портфеља
Агенције за приватизацију и медија оконча у законским роковима.
Када ће бити расписани тендери за медије?
Недавно је објављен јавни позив за 11 медија, међу којима је и Новинска агенција Танјуг. У
току је процедура добијања писама о заинтересованости. Сви инвеститори који су послали
писмо, yкључујући и оне који га нису послали могу равноправно учествовати и на јавном
позиву.
Маријана Авакумовић
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Измишљају нова радна места да не би осетили
смањење зарада

Нема тог закона о ограничењу плата у јавном сектору које запослени у појединим државним
агенцијама не могу да предриблају. Јер упркос мерама штедње, солидарном порезу и
умањењу плата за 10 одсто– издвајања за зараде у овој годиниза већину анализираних
агенцијабиће већа него у 2013, углавном због повећања броја запослених и нових
систематизација.
Неко је буквално смислио да одређени број службеника са мање плаћених радних места пређе
на виша, како не би осетили солидарни порез или најновије смањење плата у јавном сектору.
Има и оних државних тела која су тек тако повећала коефицијенте за одређена радна места, а
самим тим и зараде. А агенције које саме себе издржавају примењују коефицијенте који су
знатно виши од прописаних у јавном сектору јер, како тврде, за њих не важи Закон о платама
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државних службеника и намештеника, већ општи Закон о раду, као за сваког другог
послодавца.
Законом о платама државних службеника и намештеника прописано је да максимални
коефицијент за положај може да буде девет, док основица за обрачун, која се утврђује
буџетом за ову годину, износи 19.001,43 динара и када се они помноже добије је максимална
зарада у јавном сектору– 171.307 динара (нето).
Други пропис који регулише ову област, Закон о утврђивању максималне зараде у јавном
сектору, јасно каже да се ограничење плата односи на агенције, организације обавезног
социјалног осигурања и јавна предузећа. Оно не важи само за Контролу летења, Народну
банку, Агенцију за борбу против корупције, Државну ревизорску институцију и Фискални
савет, високообразовне научне институције и јавна предузећа која имају конкуренцију.
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Агенција за страна улагања и промоцију извоза(СИЕПА) није повећавала број радника и држала
се законских одредби, али упркос томе, ове године ће створити додатни трошак од два
милиона динара за плате. Јер је неколико службеника којима је претходно умањен
коефицијент добило нови назив радног места али и повећање коефицијента, тако да ће после
умањења плата у јавном сектору имати веће зараде него што је првобитно било планирано.
Када је прошле јесени припремао буџет Министарства привреде, тадашњи министар Саша
Радуловић је инсистирао да се зараде запосленима у СИЕПА смање због рационализације
буџетских трошкова за 2014. годину. Са свим запосленима су закључени анекси уговора о раду
у којима су знатно умањени коефицијенти. Тако је у односу на дотадашњи трошак бруто
зарада у СИЕПА направљена месечна уштеда од 858,5 хиљада динара, односно годишње 10,3
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милиона динара. Сада су трошкови поново повећани. Из података које смо добили од ове
агенције може се видети како је то урађено.
На пример, „руководилац службе за администрирање инвестиционих пројеката” има плату од
141.801 динар и коефицијент 7,5. Са одбитком солидарног пореза од 18.450 динара опет прима
више него на дотадашњем радном месту: „виши саветник за послове промоције инвестиционог
потенцијала”, за које је, после Радуловићевог стезања каиша почетком ове године, следила
плата од 110.663 динара, уз коефицијент 5,5. Истом службенику у октобру 2013. године, у
време када је на челу агенције био Божидар Лаганин, за исти посао је следовао коефицијент
8,4 и плата од 161.287 динара.
Или, на ново радно место „саветник за односе са јавношћу” с платом од 122.894 динара
(коефицијент 6,5) дошао је службеник који је до тада радио на радном месту „специјални
саветник за односе са јавношћу” (коефицијент 5,35) и имао плату од 114.312 динара. За то
радно место у октобру прошле године следовао је коефицијент 8,4 и плата од 156.788 динара.
Директор СИЕПА себи је умањио зараду тако што је коефицијенат умањио за 0,2 одсто, са
максималних 9, на 8,8, односно са 169.280 на 166.380 динара, с тим што му је одбитак по
основу солидарног пореза износио 24.595 динара.
Запослени на радном месту „возач-курир” у СИЕПА није осетио бољитак, а ни губитак у џепу, с
обзиром на то да је за време Лаганина примао 28.772 динара, после Радуловићевих мера
28.111, а после последњих промена 28.360 динара.
Агенција за осигурање депозита трошкове зарада повећала је за три милиона динара тако што
је повећала број запослених али и коефицијенте за поједина радна места. Тако је шеф
одељења 2013. и почетком ове године имао коефицијент 9,42, а сада има 10,40. У овој
агенцији коефицијенте више од максимално прописаног имају директор(12,02), заменик
директора(11,40), саветник директора и директор сектора (11,19).
На питање како за њих не важе исти коефицијенти као за остале државне службенике, у овој
агенцији кажу да се на права, обавезе, одговорности и зараде директора и запослених у
Агенцији примењују општи прописи о раду, дакле Закон о раду, а не Закон о платама државних
службеника и намештеника.
„Наглашавамо да се пословање Агенције, укључујући и трошкове зарада и накнада запослених
у Агенцији, не финансирају из буџета Републике Србије, већ из средстава која Агенција
оствари својим пословањем. Према томе, на радна места у Агенцији не примењују се
коефицијенти који важе за државне службенике и намештенике, већ се зараде утврђују
Правилником о раду Агенције и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији
радних места. Приликом доношења наведених подзаконских аката и утврђивања висине
зараде запослених Агенција је водила рачуна о одредби Закона о утврђивању максималне
зараде у јавном сектору, тако да максимална зарада не премашује износ утврђен наведеним
законом и Упутством о примени тог закона које је донело министарство надлежно за послове
финансија”, наводе у Агенцији за осигурање депозита.
Агенција за привредне регистре, која такође саму себе издржава, увећала је платни фонд за
66 милиона динара у односу на прошлу годину. То објашњавају пријемом три нова службеника
у радни однос и усклађивањем основице бруто зараде са дозвољеним растом зарада(основица
је повећана за 1,5 одсто). Уз то, трошкови бруто зарада запослених по уговору о раду, с
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припадајућим доприносима на терет послодавца, исплаћени су у износу од 465,2 милиона
динара или 70 одсто од укупно планираног износа за 2014. годину.
Занимљиво је да, према систематизацији радних места, директору следује коефицијент 10, а
за четири регистратора прописани су коефицијенти 9,5. Међутим у АПР-у кажу да су обрачун и
исплата зарада у протеклом периоду вршени уз поштовање ограничења које је утврђено
Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, према коме нето зарада без
минулог рада не може прелазити лимитирани износ.
„Примена овог закона довела је до тога да ниједна зарада у АПР-у практично не прелази
коефицијент 8”, наводе у АПР-у и додају да је плата директора у овој агенцији 155.000 динара,
плус минули рад.
Маријана Авакумовић
----------------------------------------Колико је агенција прекршило ограничење
Од Министарства финансија, надлежног за контролу спровођења Закона о утврђивању
максималне зараде у јавном сектору, остали смо ускраћени за одговор колико је агенција
прекршило ограничење и да ли је нека платила казну. Казне за овај прекршај износе од пет
стотина хиљада до милион динара.
----------------------------------------Агенције за саобраћај и енергетику највише издвајају за плате
Према подацима из агенција које су нам доставиле одговоре, једино је Национална агенција за
регионални развој смањила број запослених и зараде, док ће највеће издвајање за плате
убедљиво имати агенције за саобраћај и енергетику. Агенција за енергетику то правда
повећањем броја запослених (пројекција буџета за ову годину рађена је за 42 службеника) и
применом планираног раста зарада у јавном сектору у 2014. години.
----------------------------------------Вујовић чуо за подизање плата
Министар финансија Србије Душан Вујовић изјавио једа му је скренута пажња на то да су
многи руководиоци у јавном сектору подигли плате унапред, пре усвајања ребаланса
овогодишњег буџета који предвиђа њихово смањење. Представљајући Одбору Скупштине
Србије за финансије ребаланс буџета за ову годину, преноси Танјуг, Вујовић је рекао да,
говорећи као економиста, постоје начини да се држава носи с овим проблемом. „Ако се неко
играо унапређењима, бонусима и тако даље, могу да кажем да ћемо са макроекономске
стране ми свакако добити оно што смо планирали. Смањење од 10 одсто на увећаним платама
имаће већи обухват”, рекао је Вујовић.
Он је навео да овај проблем не може да се решава ни ребалансом буџета, ни усвајањем
пратећих закона, већ је за то неопходна реформа рада јавних предузећа. Вујовић је нагласио
да није реално да у овом тренутку Министарство финансија ради ревизију свих јавних
предузећа како би се установило шта је ко радио.
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Сви штеде, само партије профитирају
Зашто се, планом мера штедње, најбрже прибегло опорезивању пензија и плата
Баш у време док неки наш пензионер, рецимо да се зове Петар Петровић, повишеног притиска
пребира по глави чега би још могао да се одрекне од следећег месеца за онај износ који му је
држава управо узела, стиже му вест од које му је тек крв јурнула у главу. Сазнаде наш Петар
Петровић коме ће отићи паре које је Влада, у склопу мера штедње, „уштедела” на његовој
пензији – политичким партијама. Њих не да није захватио Владин талас штедње, него им је,
наизглед на волшебан начин, донео додатни приход. После ребаланса буџета за ову годину
која је на измаку, политичке партије које имају представнике у републичком парламенту
добиће укупно 1.941.428.000 динара, уместо 1.293.600.000 колико је било предвиђено буџетом
за 2014. Резултат: Петар Петровић, са досадашњом пензијом од 40.000 динара, од 1. новембра
бележиће „минус” од 3.300 динара, а парламентарне странке биће у плусу од око 5,5 милиона
евра.
Како су то партије профитирале у јеку кампање убеђивања грађана да је стезање каиша – ин, а
да је расипништво – аут? Лепо и лако, по закону. Тако што оне доносе закон, па су Закон о
финансирању политичких активности 2011. скројиле по својој мери. Иначе, „леп” фиксни
проценат од 0,15 одсто, који се из републичког, покрајинског и локалних буџета издваја за
финансирање редовног рада странака које имају посланике и одборнике, везали су за
расходну страну буџета, а она је у Србији увек већа од приходне. Што ће рећи – што је минус у
касама државе и локалних самоуправа већи, партијама је боље.
И сад премијер Александар Вучић, коме је вероватно као најагилнијем заговорнику мера
штедње прилично непријатно због ове (не)угодне чињенице, објашњава да је за све крива
Демократска странка која је, каже, усвојила овакав закон мислећи да ће још дуго бити на
власти. Биће, ипак, да ДС није једини кривац, јер сигурно је имао „саучеснике” – ондашње
коалиционе партнере. Али, ни ова власт није журила да промени закон. Вучић каже да то није
био приоритет, те да у маси закона који су промењени у последњих шест месеци није било
прилике да се промене сви закони Демократске странке.
Само, садашња владајућа коалиција је, практично у истом саставу, на власти од средине 2012.
године.
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И није имала разумевања за иницијативу Удружења новинара Србије да, по сличном моделу
како се финансирају политичке партије, направи закон и за локалне медије, како би ови
некако преживели транзицију. УНС је, наиме, почетком 2012. тражио да се за пројектно
финансирање локалних медија из општинских и градских буџета издваја два одсто, а 1,5 одсто
из буџета градова са више од 300.000 становника (Београд и Нови Сад, можда и Ниш), јер су то
велики буџети. Иницијатива није прихваћена, па УНС није подржао сет медијских закона.
„Министарства културе и медија, финансија и државне управе и локалне самоуправе одбила
су нас с образложењем да би то било задирање у права локалних самоуправа. Дакле, та три
министарства, када су у питању политичке странке, немају примедбе, а када су у питању
медији, остављају нас практично без икаквих гарантованих средстава за пројектно
финансирање”, каже Нино Брајовић, генерални секретар УНС-а.
Ко није за себе, није ни за другог, рекао би народ. Иако то креатори нових економских мера
неће признати ни за живу главу, можда у тој логици треба тражити разлог зашто су најпре
прибегли опорезивању плата (додуше, само буџетских корисника) и пензија, као и смањењу
или укидању бенефиција из области социјалне заштите, што оних који су на терет државе, што
оних на локалу. Пре тога био је разрезан солидарни порез (на плате у јавном сектору), али су
расходи за запослене ипак повећани за 13 милијарди динара (према ребалансу) у односу на
прошлу годину.
Укупан број запослених у државној управи у јулу, у односу на јун ове године, порастао је за
3.759 људи, од којих су у великој већини сезонски радници и радници на одређено време, док
је број стално запослених већи за 27. Према подацима из Регистра запослених, које објављује
Министарство финансија, у јулу је у држави било запослено и ангажовано 33.895 људи, док је
у јуну тај број износио 30.136.Подаци министарстава показују да је број службеника смањен
током ове године у односу на претходну.
Владимир Вучковић из Фискалног савета нашао је још нешто што је могло да анулира уштеду
од солидарног пореза: држава годишње за разне новчане казне физичким и правним лицима
потроши 10 милијарди динара.
„Да бих вам објаснио о коликом износу је реч, рећи ћу да је ефекат солидарног пореза ове
године 10 милијарди динара”, навео је Вучковић.
Можда је и то ствар која је могла да буде решена раније, чиме би држава, или Влада, показала
да је исцрпла разне друге могућности да уштеди пре него што је почела да стеже грађанима
каиш. Али, не – прво пензије и плате, па тек онда смањивање субвенција јавним предузећима
и великим земљопоседницима, рационализација броја запослених у државној управи и остале
мере које би требало да колико-толико уравнотеже државну касу.
А пре неколико дана стручњак Светске банке Душко Васиљевић рекао је Танјугу да велика
предузећа, попут ЕПС-а, Железница или Телекома Србија, и сличне фирме постају огроман
проблем за буџет.„Када погледате број запослених и фиксна средства којима те фирме
располажу, то је више него у било којој другој упоредивој земљи”, рекао је Васиљевић.
Илуструјући проблем, он је указао да су издвајања државе из буџета за гаранције јавним
предузећима у последњих четири–пет година порасла више од пет пута (са око 70 милиона
евра годишње до у овој години пројектованих близу 400 милиона евра годишње), док, према
његовим речима, расту државни издаци и по основу субвенција (Железнице Србије, са неких
130–140 милиона евра годишње, највећи су корисник субвенција).
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Сличан је пример који је у тексту за „Политику” прошлог месеца навела економиста Даница
Поповић, постављајући питање: Ако је дошло страшно доба, ако ће и пензије да смањују,
зашто најпре не укину службене аутомобиле? Или: Ако већ откидају народу од уста, зашто не
откину прво себи?
Сигурно није случајно поменула аутомобиле, наводећи притом да се продајом свих службених
аутомобила неће уштедети ни делић потребне суме новца, али да је логика државника „да не
допусти да намете плаћају грађани, а да чува функционерски возни парк као зеницу ока свог”.
Сам премијер Вучић је више пута говорио о арчењу возног парка и неоправданој потрошњи
горива. На Главном одбору своје партије у априлу, уочи формирања владе, навео је, између
осталог, да ће пола службених аутомобила бити у гаражи или продато.
„Сви хоће да се возе службеним аутомобилима, уместо својим, а ми само на њихово
одржавање трошимо 50 милиона евра и то зато што то одржавање иде преко неких фирми уз
разне комбинације. Нема више комбинација и баш ме брига ко ће да буде љут. Колико вас је
узело дневницу за пут у Лепосавић? Сви су узели. Више нећете да узимате дневнице за
Лепосавић, који је у Србији, па ћете тамо да идете за џабе. Али, неће бити ни дневница за
иностранство. Сит сам разних округлих столова и семинара на које се одлази у иностранство и
троше паре, а да Србија од тога нема никакве користи. Ко буде ишао има да поднесе извештај
и да каже шта је корисно за Србију отуд донео. Нема користи за државу, нема ни путовања.
Нисмо успели ни да изгурамо укидање ротационих светала, зато што свако може да их набави
на пијаци и постави, али сад ћемо то урадити”, рекао је тада Вучић.
Онда је у августу, на ТВ Б92, рекао да је циљ аутобуских одлазака Владе у градове у Србији и
да успостави комуникацију с људима, да званичници „виде како је обичном народу”, али и да
се нешто уштеди.
„Уштеди се која хиљада евра, нека плата и пензија. За Ниш смо уштедели пет хиљада евра, то
је мала ствар и људи покушавају да нас исмеју, али то је питање односа. Ми смо имали 4.727
возила, а склоњено је 2.029 и тиме се само на гориву уштеди 600.000 евра. Када би се тако
понашали војска, полиција, велики потрошачи, уштеда би била 23–24 милиона евра”, истакао
је Вучић.
Анкета „Политике” у министарствима и неким агенцијама и јавним предузећима показује дасе
свуда нешто уштедело у последњим месецима или у односу на прошлу годину. Сви одреда,
чини се, послушали су премијера и смањили број аутомобила, а самим тим и потрошњу
горива, у распону од 20 до 30 и више процената. Додуше, на тако нешто их обавезује и уредба
о начину коришћења службених аутомобила из маја ове године. МУП је, чак, смањио
потрошњу бензина за 1,3 милиона литара, а најављује да ће на рачун одлазака и долазака с
посла уштедети додатних 180 милиона динара.
Штедели су и на службеним путовањима, ручковима и мобилним телефонима, јавним
набавкама. Ребалансом буџета предвиђена је уштеда на робама и услугама од 20 милиона
евра. И то није све. Штедња тек предстоји, буџетом за 2015. годину.
Али, да ли је све ово могло и раније?
Биљана Баковић
Маријана Авакумовић
----------------------------------------КАРЛОВ УГАО
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• Држава мора да штеди да би пензионерима вратила оно што им је узела.
• Ово је година коју су појели, не скакавци, него саветници.
• Агенције су на државним јаслама које пуне грађани.
• Држава не би требало да штеди на својим службеницима, него на њиховом броју.
• Грађане је држава приморала да штеде. А ко ће државу?
• Због луксузних аутомобила и секретарица, на помолу је геноцид над пензионерима.
• Шта ће нашим политичарима толико телохранитеља? Појединци су баш добро ухрањени.
• Највише се штеди кад кола иду низбрдо.
• Тајкуни највише штеде, не плаћајући порез.
Драгутин Минић

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/porez-malim-preduzetnicima-katanac-velikima-lista

ПОРЕЗ: Малим предузетницима катанац,
великима листа
Старо овдашње правило да су мале фирме брига њихових власнике а велике компаније
држћавни проблем потврђује се поново ових дана. Порези морају да се плаћају јер без
њих нема ни школа ни болница, али је увек дискутабилно како праведно и поштено
кренути у завођење реда
у великом јавашлуку који траје више од две деценије. Лако је зтворити кафић, али шта с
ураљдити фирмама које дугују милионе и за порезе и за доприносе и за плате радницима
.Прошла седмица била је баш бурна, а у центру пажње су биле државне финансије.
Представљен је план за смањење плата и пензија, Пореска управа Србије објавила је листу
великих пореских дужника, а похвалила се и контролом и затварањем радњи малих пореских
обвезника. Тако испада да има много пореске недисциплине , да велики могу да се стиде и
црвене док ће мали да плаћају казне. Од тајкунских компанија наплаћено је прилична сума за
порез, али оне су и даље у врху пореске дужничке листе.
Колико ћемо таквом политиком појачати пореску дисциплину и напунити државну касу?
– Да би казне које се изричу несавезним пореским обвезницима биле делотворне, неопходно
је да имају исти ефекта за свакога: да допринесу наплати и пореској дисциплини – каже
порески стручњак Ђерђ Пап. – Ако имамо такав систем, онда нам не требају додатне контроле
и акције уз асистенцију полиције... Д. Вујошевић(Опширније прочитајте у нашем штампаном
издању од понедељка, 27. октобра)
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