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PORAŽAVAJUĆEDuže radimo za državu nego za sebe
Z. Radović
Više od polovine godišnje zarade svakog zaposlenog u Srbiji slije se u republiĉku kasu. Za
poreze, takse i ostale namete na poslu smo ĉak 201 dan, a sliĉno je i u regionu
RADNIK u Srbiji prvih šest i po meseci radi za drţavu, a za svoju porodicu počinje da zaraĎuje tek
polovinom jula. Stručnjaci iz Mreţe za poslovnu podršku su izračunali da 201 dan u toku godine na
posao odlazimo da bismo punili budţet. Komšije iz Hrvatske su u sličnoj situaciji, mada oni za svoju
drţavu, ipak, rade 21 dan kraće.
U okviru šireg istraţivanja na nivou zemalja jugoistočne Evrope, Mreţa za poslovnu podršku je
analizirala koliko je u našoj zemlji ukupno opterećenje prosečnog zaposlenog graĎanina porezima,
taksama i ostalim nametima i koliko od prosečne bruto plate ostaje zaposlenom za ţivotne potrebe.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna neto zarada u Srbiji u septembru, kada
je sprovedeno istraţivanje, bila je 43.975 dinara, odnosno 71.221 dinar bruto. Taj iznos je uzet za
ukupnu zaradu prosečnog graĎanina kao polazna tačka za istraţivanje.
- Računali smo koliko prosečan graĎanin na nivou Srbije mesečno plati PDV kada kupuje osnovne
ţivotne namirnice, tehničku robu, odeću i obuću i različite usluge u legalno registrovanim
prodavnicama ili kod firmi od kojih naručuje usluge - objašnjava Dragoljub Rajić, iz Mreţe za
poslovnu podršku. - Na spisak su dodati i PDV na komunalne usluge, mobilnu i fiksnu telefoniju,
električnu energiju, gas.Računalo se i koliko radnik prosečno mesečno potroši na različite
administrativne takse, dokumente, razne troškove drţavne i opštinske birokratije. Posebna stavka
bila je i opterećenje porezom na nekretnine. Uračunati su i prosečna mesečna potrošnja robe sa
akciznom markicom, kao što su kafa, piće, cigarete i naftni derivati - benzin, dizel, auto-gas.
Rajić napominje da je tako visoko poresko opterećenje posledica preglomazne drţavne uprave,
javnog sektora, javnih preduzeća i lokalnih samouprava, gde broj zaposlenih ukupno ne bi trebalo
da bude veći od 380.000 do 400.000, a u Srbiji je veći od 780.000.
S njim se, meĎutim, ne slaţe ekonomista Ivan Nikolić, koji smatra da naš osnovni problem nisu
veliki nameti i drţavna administracija, već činjenica da smo siromašna drţava.
- Poresko opterećenje u našoj zemlji nije mnogo veće nego u ostalim zemljama u regionu napominje Nikolić. - Naš dohodak je, meĎutim, niţi, pa nam se čini da nam drţava više uzima.
TAKSE PRAZNE NOVĈANIKE
PROSEČAN graĎanin Srbije mesečno plati 4.320 dinara poreza na dodatu vrednost kada kupuje
osnovne ţivotne namirnice i robu široke potrošnje u prodavnicama, dok je 1.312 dinara udeo PDV-a
u ukupnim cenama komunalnih usluga, mobilne i fiksne telefonije, električne energije, struje i gasa
- izračunali su u Mreţi za poslovnu podršku. - Zaposleni prosečno mesečno potroši 1.970 dinara na
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različite administrativne takse, troškove drţavne i opštinske birokratije, dok je porez na imovinu
496 dinara. Prosečna mesečna potrošnja robe sa akciznom markicom je 772 dinara, a naftnih
derivata po zaposlenom je 2.965 dinara.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:547476-MMF-ni-da-cuje-za-vece-plate-i-penzije

MMF ni da ĉuje za veće plate i penzije
D. I. K.
Srbija uspešno prošla prvu kontrolu, pa će nam na raspolaganje biti stavljeno prvih 146 miliona
evra
Šef misije MMF Zuzana Murgasova i ministar finansija Dušan Vujović
PRVU kontrolu misije MeĎunarodnog monetarnog fonda Srbija je uspešno "prošla", a to bi do kraja
juna trebalo da potvrdi i vrh ove finansijske institucije. Tada će našoj zemlji na raspolaganju biti i
prvih 146 miliona evra, u skladu sa sporazumom sa MMF. Srbija je ostvarila sve fiskalne i monetarne
ciljeve "zacrtane" ovim programom, ali je još nepoznanica ko će "pobediti" u dogovorima oko
poskupljenja struje. MMF će konačnu reč o tome doneti u junu, do kada bi trebalo i da usvojimo
plan restrukturiranja Elektroprivrede Srbije, najvećeg javnog preduzeća.
Ministar finansija Dušan Vujović rekao je na konferenciji za novinare upriličenoj posle dvonedeljnih
razgovora sa MMF, da Vlada, po pitanju cene struje, ţeli da naĎe način da zaštiti stanovništvo, ali i
da pri tome obezbedi funkcionisanje EPS-a. On je rekao da odlaganje poskupljenja električne
energije nije neodlučnost Vlade, već njena ţelja da zaštiti stanovništvo.
Zuzana Murgasova, šef misije MMF, rekla je da je postignut sporazum na nivou tima sa vlastima
Srbije koji sada treba da odobre rukovodstvo i izvršni odbor MMF, čime bi se okončala prva revizija
sporazuma. Ona je ocenila da je ekonomska perspektiva u Srbiji u odreĎenoj meri poboljšana.
IZ MINUSA NA NULUDEFICIT od 21,1 milijardu dinara u prva tri meseca ove godine, što je 40 odsto
predviĎenog, dovele su do toga da MMF promeni projekciju privrednog rasta Srbije, sa minus 0,5
odsto na nula odsto. - Ako nam sreća bude naklonjena, do kraja godine moţemo do pozitivnog rast
- kaţe Vujović.
Kada je reč o mogućem vraćanju plata i penzija na preĎašnji nivo, Murgasova je istakla da to nije
bila tema razgovora:
- Vlada Srbije je u potpunosti posvećena nastavku realizacije sporazuma sa MMF, a o bilo kakvom
potencijalnom povećavanju penzija i plata nismo razgovarali.
Ponovila je da konkretni program ušteda predviĎa da se ukupni troškovi za plate smanje na sedam
odsto BDP, a penzija do 11 odsto.
Ministar finansija Dušan Vujović je objasio da Vlada sve mere i preduzima kako bi na dugi rok mogla
da poveća plate i penzije u javnom sektoru, ali na zdravim osnovama. On je naveo da plate u
privatnom sektoru već rastu i da to pokazuju porezi i doprinosi.
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Još nije poznato koja preduzeća će dobiti produţetak roka za privatizaciju, odnosno koja će i posle
31. maja biti zaštićena od prinudne naplate. Iako je i to bila tema razgovora sa misijom MMF,
ministar finansija je istakao da će konačnu procenu i listu tih firmi doneti Ministarstvo privrede:
- Procenjuje se da bi dopunskih godinu dana bilo dovoljno za sva ona preduzeća koja imaju šansu
da u trţišnoj utakmici budu uspešna, zadrţe uposlenost i proizvode.
INCIDENTNO
- SASTANAK sa predstavnicima MMF-a kod premijera Aleksandra Vučića je bio veoma teţak, na
momente čak incidentan, ocenio je ministar privrede Ţeljko Sertić. On je istakao da je najviše
problema bilo o pitanju podizanja cene struje.
Na momente je, kazao je, bilo čak "oštrih reči" i "neprijatnih situacija".

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/558083/Trifunovic-Sprovodimo-sve-sto-je-dogovoreno-sa-MMF

Trifunović: Sprovodimo sve što je dogovoreno sa
MMF
Tanjug
Ministarstvo graĎevine, saobraćaja i infrastrukture sprovodi sve što je dogovoreno sa MMF-om po
planu, izjavio je danas drţavni sekretar Dejan Trifunović i najavio da će Putevi Srbije i Koridori biti
spojeni krajem juna, kao i da će Ţeleznice biti podeljene na četiri preduzeća do jula.
Trifunović je rekao Tanjugu da je Skupština Ţeleznica Srbije danas donela plan statusne promene i
osnivačke akte četiri privredna društva srpskih ţeleznica - holdinga, preduzeća za ţelezničku
infrastrukturu, prevoz robe i prevoz putnika.
"Reforma ţeleznice je jedan od najuspešnijih procesa reformi javnih preduzeća u Srbiji", rekao je
on, ističući da će u potpunosti biti realizovan plan ušteda za Ţeleznice Srbije, čija je reforma dobar
primer za druga drţavna preduzeća.
Govoreći o MMF, Trifunović je kazao da su sve ključne stavke i obaveze tog ministarstva gotovo u
potpunosti realizovane.
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"Oni segmenti koji iz objektivnih razloga nisu mogli da budu realizovani imaju nove rokove. Na
primer, formalno spajanje Puteva i Koridora je definisano za kraj juna i očekujemo da do tada
bude sve ureĎeno", rekao je Trifunović.
Drţavni sekretar je naglasio da to ministarstvo ima i punu realizaciju po pitanju zakonske
regulative, podsetivši da je izmenjeni Zakon o planiranju i izgradnji stupio na snagu 17. decembra
prošle godine i da je zatim puna primena objedinjene procedure izdavanja graĎevinskih dozvola
počela 1. marta.
Kako je rekao, taj zakon je zaţiveo u praksi, a ministarstvo je ubrzalo donošenje izmena o
drţavnom premeru i katastru. "Zakon o konverziji će biti u proceduri već do kraja juna, a bilo je
planirano do kraja godine", istakao je Trufunović.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/558106/Arsic-O-platama-i-penzijama-najrealnije-pocetkom-2016

Arsić: O platama i penzijama najrealnije poĉetkom
2016.
Tanjug
Profesor Ekonomskog fakulteta Milojko Arsić izjavio je danas da bi o jednokratnom povećanju plata
i penzija moglo da se razgovara tek početkom sledeće godine, dok bi trajno povećanje, ali ne do
punog iznosa, bilo realno očekivati tek početkom 2017."Izvesno je da je rano da se sada razgovara o
povećanju plata i penzija. Ipak, ne bi trebalo očekuvati ni da se u 2017. u jednom koraku primanja
vrate na isti nivo, već je realnije da da se plate i penzije povećaju do izvesne mere a ne za sav
procenat koliko su primarno umanjene", rekao je Arsić Tanjugu komentarišući završetak prve
revizije aranţmana sa MMF.On je upozorio da bi preuranjeno podizanje plata i penzija moglo da
dovede u pitanje ostvarivanje fiskalne kosolidacije, u kojoj je, kako je rekao, najznačajnija
pojedinačna mera štednje upravo ovo smanjenje.
Govoreći o odlaganju poskupljenja struje i reformi Elektroprivrede Srbije (EPS), on je rekao da veći
broj analiza koje su radjene tokom prethodnih godina ubedljivo pokazuju da EPS ima nisku cenu
struje, neopravdano visoke troškove, te da bi njegovo restrukturiranje trebalo usmeriti na
rešavanje oba problema.
"U tom smislu moţda je i dobro što je malo odloţeno povećanje cene da samo preduzeće ne bi
5

previše odlagalo svoje restrukturiranje, koje bi trebalo da dovede do smanejnja troškova. EPS ima
veliki višak zaposlenih, relativno su visoke plate,a ima i nepotrebnog odliva sredstava u privatna
privilegovana preduzeća", navodi Arsić.
On je rekao da je dobro da se svi ti nepotrebni rashodi smanje ili otklone istovremeno sa
povećanjem cene struje.
Ono što je presudno za uspeh, dodaje on, jeste da se obe te stvari realizuju u relativno kratkom
periodu od nekoliko meseci.
"Ako je već odloţeno povećanje cene struje da bi se realizovale uštede, najgore bi bilo da se sad
odloţe obe stvari", zaključio je on.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/557799/Drzavna-agencija-potrosila-10-miliona-evra-na-privatne-penzije

Državna agencija potrošila 10 miliona evra na
privatne penzije
Suzana Lakić
Agencija za privatizaciju zaposlenima već sedam godina uplaćuje privatne penzije, što je graĎane
Srbije koštalo više od 10 miliona evra, otkriva “Blic”.Svakog meseca počev od jula 2008, ova
drţavna institucija uplaćivala je u privatne penzijske fondove po 1,2 miliona dinara u proseku.
Ovakve beneficije za ukupno 300 radnika Agencije za privatizaciju koštale su graĎane Srbije po
14,4 miliona dinara godišnje, a ukupan ceh po ovom osnovu do sada je iznosio i do milijardu dinara.
To je, recimo, prosečna plata za čak 22.000 radnika u Srbiji!
Naravno da Agencija zaposlenima uplaćuje i doprinos za Fond penzijskog i invalidskog osiguranja, a
uplate u privatne penzijske fondove, iz kase drţavne agencije, znače samo da će radnici te
institucije, kad se penzionišu, primati dve penzije, jednu iz drţavnog fonda i drugu iz privatnog.

Inače, visina privatne penzije zavisi od uplaćenog novca i dobiti na uloţeni novac. Ko, recimo,
uplaćuje po 5.500 dinara mesečno tokom 20 godina, moţe da računa na penziju i do 30.308 dinara.
Koliko radnika u Srbiji ima takvu privilegiju?
Agencija za privatizaciju je svakom zaposlenom na ime privatne penzije isprva uplaćivala po 3.000
dinara mesečno, a onda i po 5.420. Reč je o maksimalnom iznosu koji ne podleţe oporezivanju, a
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koji se iz godine u godinu menjao. Tako su najveći izdaci po ovom osnovu bili u prošloj, inače,
najštedljivijoj godini od početka krize. Tada su privatne penzije ovu drţavnu instituciju po svakom
zaposlenom koštale 63.833 dinara što je ukupno 19,1 milion dinara za sve njene radnike tokom cele
2014.
Odluku o uplati privatnih penzija u Agenciji donela je 27. marta 2008. direktorka Vesna Dţinić.
Tadašnji ministar ekonomije MlaĎan Dinkić je tvrdio da Dţinićeva nije član stranke G17 plus, a da
će za “direktora Agencije biti postavljena jer je njegov blizak saradnik”.
Još uvek nije ukinuo privilegiju: Ljubomir Šubara
U Agenciji su potvrdili da zaposlenima uplaćuje dobrovoljno penzijsko osiguranje. Kaţu da će
sadašnje rukovodstvo preispitati beneficije.
- Uplaćujemo u dobrovoljni penzijski fond koji je zaposleni odabrao. Agencija je 2008. zaključila
ugovor sa svih sedam aktivnih penzijskih fondova. Novo rukovodstvo Agencije već je smanjilo plate,
ali ćemo razmotriti i ostale potencijalne beneficije - kaţu u Agenciji.
Dinkić i Dţinić nisu odgovarali na pozive “Blica”. Tako smo ostali bez odgovora da li je motiv za
privatne penzije bio dodvoriti se zaposlenima ili, na račun drţave, pomoći mladu industriju
privatnih penzijskih fondova. Na sadašnjem direktoru Agencije Ljubomiru Šubari je da obustavi tu
privilegiju.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/558089/Vujovic-Odlaganje-privatizacije-do-godinu-dana-za-neke-firme

Vujović: Odlaganje privatizacije do godinu dana za
neke firme
Tanjug
Ministar finansija Dušan Vujović izjavio je danas da će vlada ispoštovati rok za privatizaciju 31.
maj, ali da će u narednom periodu predvideti za odreĎena preduzeća maksimalno odlaganje tog
procesa do godinu dana.
Vujović je na konferenciji za novinare rekao da će cilj vlade biti da se ipak privatizacija sprovede u
što kraćem roku i da se za svako preduzeće posebno napravi aranţman za privatizaciju.
7

"Svako preduzeće će dobiti maksimalnu paţnju i produţetak roka samo koliko je to neophodno",
rekao je Vujović.
Kako je rekao, proces privatizacije je u Srbiji usporen jer nisu rešeni imovinsko pravni odnosi i
naveo primer PKB koji je atraktivno preduzeće, ali uprkos tome ne moţe da se privatizuje jer nije
rešeno pitanje podele zemljišta na poljoprivredno i graĎevinsko.
"Mislili smo da ćemo do 31. maja uspeti da privedemo kraju normalan postupak privatizacije, i hteli
smo da damo šansu svim preduzećima da naĎu strateške partnere i investitore, ali se ispostavilo da
su ti procesi kod nas sporiji nego što smo mogli da očekujemo i da nas na svakom koraku koče neke
stvari, a pogotovo imovinsko-pravni odnosi", rekao je Vujović.
On je rekao da sve što do sad nije uraĎeno u sektoru drţavnih preduzeća sad dolazi na naplatu.
Prema njegovim rečima, od septembra prošle godine se skupljaju načelne ponude zainteresovanih
investitora i procenjuje se da bi za dodatnih godinu dana bilo opravdano produţenje roka za
preduzeća koja imaju realnu šansu da zadrţe zaposlenos, proizvodnju i izvoz.
"Ali treba da budemo obazrivi jer što duţi rokovi imaju i veći rizik za usporavanje celog procesa",r
ekao je Vujović.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/557981/MMF-trazi-Struja-poskupljuje-za-15-odsto-razmatra-se-uvodjenje-akciza-ina-bezalkoholna-pica

MMF traži: Struja poskupljuje za 15 odsto, razmatra
se uvoĊenje akciza i na bezalkoholna pića
G.Bulatović
Misija MMF insistira da Vlada Srbije hitno sprovede poskupljenje struje na način koji je se to
obavezala prilikom potpisivanja sporazuma sa Fondom. Tačnije da se u što kraćem roku, kilovatima
u Srbiji poveća cena za 15 odsto.
- Od prvog dana Fond ne menja stav i podseća da je rok za sprovoĎenje ove mere bio 1. april. U
navedenom poskupljenju mora biti sadrţana i akciza. Traţi se i da Vlada sprovede dogovoreno
uvoĎenje akcize na bezalkoholna pića. Na sastanku u 15 časova biće utvrĎeni konačni stavovi, ali je
najrealnije da struja, u navedenom procentu, poskupi već 15. jula - tvrdi izvor Blica blizak
pregovorima.
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Kada su u pitanju firme u restruktuiranju, dogovoreno je da se samo
17 kompanija zaštiti od poverilaca nakon stupanja na snagu odluka
Ustavnog suda 31. maja, a kojom firme u restruktuiranju gube zaštitu
od prinudne naplate. MeĎu njima su Galenika, RTB Bor, Petrohemija,
Azotara, MSK, Resavica...

Rezultati pregovora s
MMF-om biće
obelodanjeni na
konferenciji za
novinare koja bi
trebalo da poĉne u 17
ĉasova

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/557969/Sertic-Jos-15-privatizacija-do-kraja-maja

Sertić: Još 15 privatizacija do kraja maja
Tanjug
Ministar privrede Ţeljko Sertić najavio je danas da će do kraja ovog meseca biti objavljeno još
petnaestak privatizacija preduzeća, dodajući da je do sad drţava precizno utvrdila sudbinu za 338
svojih preduzeća.
Sertić: Još 15 privatizacija do kraja maja
- Za tačno 338 preduzeća smo definisali na koji način će biti restrukturirana i privatizovana - rekao
je Sertić novinarima na Sajmu tehnike, dodajući da je ostalo još 188 preduzeća za koja će se tek
videti šta će sa njima biti.
Sertić je rekao da će, naţalost, jedan deo njih morati da ode u stečaj, dok se za preostale drţava
snaţno bori kako bi im obezbedila strateške partnere, a pogotovo za one najvaţnije i najveće, za
koje je drţava u načelu za MMF-om već dogovorila da deo dobije neku vrstu zaštite.
- Za svako preduzeće imamo akcioni plan i ukoliko u odreĎenom periodu ne naĎemo strateške
partnere ili nemamo način za njihovu restrukturiranje, ta preduzeća će doţiveti sudbinu kao i sva
ostala (stečaj) - rekao je Sertić.
Ministar je podsetio da smo do sad imali 12 objavljenih privatizacija, od kojih je jedna propala, ali
je nedavno već objavljen novi poziv.
Sertić je naveo da su za firme Ferero i FAP u toku završni razgovori.
On je dodao da je Srbija u prethodnom periodu dobila od MMF puno priznanje, pre svega za fiskalne
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rezultate i strukturne reforme u javnim preduzećima, na primer za EPS, Srbijagas i druge, a da je
ostalo, izmeĎu ostalog, da se završi reforma Ţeleznica Srbije.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/558034/Na-brodovima-uglavnom-radnici-na-crno

Na brodovima uglavnom radnici "na crno"
Tanjug
Od 16 radno angaţovanih osoba koje je tokom vikenda Inspekcija rada zatekla prilikom kontrole
objekata rečne plovidbe na Savi, čak 14 je radilo "na crno", saopštilo je danas Ministarstvo rada,
zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja.
Kako je navedeno, Inspektorat za rad, u saradnji sa Ministarstvom graĎevinarstva, saobraćaja i
infrastrukture, organizovao je nadzore na objektima rečne plovidbe na potezu reke Save, od ušća
ka Obrenovcu i nadzori su izvršeni na četiri objekta, od kojih je jedan bio teretni brod, i na svim
objektima su zatečene osobe koje nisu bile prijavljene na obavezno socijalno osiguranje.
Zbog utvrĎenih prekršaja inspekcija rada je podnela četiri zahteva za pokretanje prekršajnog
postupka, i donela četiri rešenja kojima je poslodavcima naloţeno da sa osobama zatečenim na
radu "na crno" zaključe ugovore o radu, navodi se u saopštenju.
Inspekcija rada će i u narednom periodu organizovati pojačane nadzore kojima će biti obuhvaćeni
poslodavaci koji imaju objekte rečne plovidbe na rekama u Beogradu, kao i na drugim plovnim
rekama na teritoriji Republike Srbije, zaključuje se u saopštenju.

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Sertic-Teski-pregovori-sa-MMF-om.sr.html

Позитивна прва контрола ММФ-а
Србија је успешно прошла прву контролу аранжмана из предострожности са Међународним
монетарним фондом (ММФ). Званично, остало је да борд директора Фонда крајем јуна у
Вашингтону одобри прву ревизију програма са нашом земљом. Тиме ће Србији на располагању
бити 146 милиона од укупно 1,2 милијарде евра. Како је објаснила Зузана Мургасова, шефица
мисије ММФ-а, Влада Србије је истакла да нема намеру да тај новац повлачи.
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Ипак, о ономе што грађане и пензионере највише интересује, а реч је о евентуалном повећању
плата и пензија на јесен, за преговарачким столом није било речи.
– Нисмо разговарали о било каквом потенцијалном повећању. Влада је у потпуности посвећена
наставку примене постављених циљева – казала је Мургасова.
Претходно је истакла како програм предвиђа да се удео плата у бруто домаћем производу
(БДП), односно свему што привреда и грађани створе за годину дана смањи на седам, а удео
пензија на 11 одсто. Иначе, када је Србија ушла у програм из предострожности са ММФ-ом
удео плата је био око 10, а пензија око 13 одсто БДП-а.
Министар финансија Душан Вујовић затим је додао да се не могу олако давати обећања, али да
постављени циљеви могу и релативно брзо да се постигну. Премијер Вучић неколико пута је
најавио да ће се током минулих разговора о аранжману са ММФ-ом разговарати о повећању
плата и пензија. Вујовић је једном приликом истакао како резултати у буџету у првом
тромесечју јесу добри, али да ММФ, као конзервативну институцију, интересује трајни
резултат.
Како је „Политика” већ писала, званичници ММФ-а кориговали су процену економског раста са
минус 0,5 на нула одсто. То значи да ће привреда Србије ове године, уместо у рецесији, биће
у стагнацији. Томе су допринели нижа цена нафте, али и већа тражња за српском робом у
иностранству, оценила је Мургасова. Номинално гледано, очекивани БДП биће већи за око 150
милиона евра. Министар Вујовић касније је појаснио да ту нису урачунати позитивни ефекти
од железаре, као ни решавање судбине петрохемијског комплекса („Азотара”, МСК,
„Петрохемија”). Према његовим очекивањима, Србија ће ову годину завршити у благом плусу.
Након заједничке конференције представника ММФ-а и Владе Србије још није јасно када ће
тачно и за колико струја поскупети.
– Прецизан износ поскупљења биће познат почетком јула – казала је Мургасова. ММФ тада
очекује да буде готов план финансијског реструктурирања ЕПС-а који, између осталог,
подразумева и повећање прихода овог предузећа – објаснила је она.
Министар Вујовић потврдио је да разговори о поскупљењу струје јесу били тешки зато што се
српска преговарачка страна трудила да што више одложи раст цене електричне енергије, а да
при том не угрози пословање ЕПС-а.
– Покушавамо да одложимо поскупљење струје, али не желимо да угрозимо финансијско
пословање ЕПС-а. Чисто економски гледано, струја би требало већ сада да поскупи и да ми
грађанима кажемо „изволите, платите”. Али ми не желимо да повредимо становништво, а не
желимо ни да повредимо ЕПС који је у тешкој финансијској ситуацији – казао је Вујовић.
Мургасова је оценила да су буџетске бројке у потпуности у складу са зацртаним циљевима, али
да ипак неће смањивати процену очекиваног минуса у буџету за ову годину.
– Резултати јесу добри, али морамо да их третирамо са опрезом. Већи приходи у буџету су
једним делом резултат привремених или једнократних фактора, али је забележен и раст
прихода од акциза и од ПДВ-а – казала је Мургасова.
– Да сам вам 20. новембра прошле године рекао да ћемо током прве контроле моћи да
констатујемо да је мањак у буџету испод два одсто БДП-а у првом тромесечју вероватно бисте
ми рекли да патим од хроничног оптимизма, пожалио се министар Вујовић новинарима.
Резултати су сада много бољи од свих очекивања, казао је он. То затезање фискалне политике
11

је, према његовим речима, отворило додатни простор за релаксацију монетарне политике, јер
је инфлација испод циља. ММФ, такође очекује да Србија до јуна заврши дијагностичку студију
о ненаплативим кредитима, како би овај програм почео да се решава.
Без обзира на то што постоје кашњења у спровођењу структурних реформи, Мургасова је
истакла да постоји одлучност владе да се договор испуни. Ово је била њена последња посета
Србији, јер после 3,5 године колико је провела на позицији шефице мисије у преговорима са
нашом земљом прелази на нову позицију.
А. Телесковић
Вујовић: Одлагање приватизације за неке фирме
Министар финансија Душан Вујовић изјавио је да ће влада испоштовати рок за приватизацију
31. мај, али да ће у наредном периоду предвидети за одређена предузећа максимално
одлагање тог процеса до годину дана.
Вујовић је на конференцији за новинаре рекао да ће циљ владе бити да се ипак приватизација
спроведе у што краћем року и да се за свако предузеће посебно направи аранжман за
приватизацију. „Свако предузеће ће добити максималну пажњу и продужетак рока само
колико је то неопходно”, рекао је Вујовић.
Како је рекао, процес приватизације је у Србији успорен јер нису решени имовинско-правни
односи и навео пример ПКБ који је атрактивно предузеће, али упркос томе не може да се
приватизује, јер није решено питање поделе земљишта на пољопривредно и грађевинско.
„Мислили смо да ћемо до 31. маја успети да приведемо крају нормалан поступак
приватизације, и хтели смо да дамо шансу свим предузећима да нађу стратешке партнере и
инвеститоре, али се испоставило да су ти процеси код нас спорији него што смо могли да
очекујемо и да нас на сваком кораку коче неке ствари, а поготово имовинско-правни односи”,
рекао је Вујовић.
Он је рекао да све што до сада није урађено у сектору државних предузећа сад долази на
наплату.
Танјуг
-----------------------------------------------------------------ММФ спаја „Коридоре” и „Путеве Србије”
ММФ је пружио још једну шансу и предложио да се „Коридори Србије” припоје „Путевима
Србије” у наредних месец дана, пошто то није учињено до 1. априла, као што се наша страна
обавезала у меморандуму са овом међународном финансијском институцијом.
Зорана Михајловић, министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обећала је да
ће наложити скупштини „Коридора” да то учини. „На крају крајева постоји и другачији начин,
а то је да се скупштина овог предузећа промени”, истакла је министарка у чијем ресору су
испуњени сви задаци из плана са ММФ-ом осим овог.
Готово је невероватно да је самовоља једног предузећа јача од одлуке Владе Србије која је у
августу прошле године одлучила да та два путарска предузећа буду спојена због преклапања
њихових надлежности и зарад немалих уштеда од тридесетак одсто трошкова. Али у земљи
Србији и то је могуће.
Овим предузећем руководи Дмитар Ђуровић, кадар СНС-а, наводно пријатељ министара
привреде Жељка Сертића и његов некадашњи пословни партнер у приватном бизнису, али
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директор „Коридора” никада није поменут у јавности као неко ко се противи спајању са
„Путевима”. Увек је то скупштина предузећа.
На њеном челу се налази Душан Богојевић, некадашњи председник Управног одбора
грађевинског предузећа „Ратко Митровић”, кога је у скупштину овог предузећа пре пет година
поставио тадашњи министар инфраструктуре Милутин Мркоњић. Заменик му је Раша
Ристивојевић, који је био потпредседник Привредне коморе Србије у време када је на њеном
челу био Жељко Сертић и тренутно је члан Извршног одбора Аеродрома „Никола Тесла”.
Скупштина има још три члана: Ненада Иванишевића, асистента Грађевинског факултета у
Београду који је у Надзорном одбору, а потом скупштини „Коридора” од оснивања на предлог
тадашње странке Г 17, Јерослава Живанића, декана Техничког факултета у Чачку и Слободана
Лежаића, некадашњег помоћника секретара за саобраћај у Београду за време Демократске
странке.
На вест да ће бити припојени „Путевима” скупштина „Коридора” је уложили жалбу Комисији
за заштиту конкуренције тврдећи да би у том случају „Путеви Србије” били монополисти у тој
области.
Уз то су, како се спекулисало, тражили да им се гарантује место у Надзорном одбору „Путева
Србије”. Потом су „Коридори Србије” поручили да је препрека пренос банкарских гаранција,
на шта им је ресорна министарка узвратила да то није њихов проблем, јер је држава узела
кредите, а не они. На крају, како је недавно рекла у интервјуу за „Политику”, проблем је што
председник скупштине „Коридора” одбија да организује седницу на којој би се коначно
завршило то припајање. Она је ова дешавања сажела у неколико речи – као покушај да се
остане потпуно независан у односу на државу. И како сада ствари стоје – и јесу независни.
Питање је само због чега та иста влада плаћа то „сувишно” предузеће трошећи паре које је
ускратила пензионерима и запосленима у јавном сектору.
У „Коридорима Србије”, разумљиво, упорно ћуте. Шта су стварни разлози овог отпора, од овог
предузећа никада нисмо добили одговоре осим једног штурог саопштења да се не противе
статусној промени, као и да чланови њихови скупштине немају никакве захтеве. Додуше пре
нешто више од месец дана најавили су и одмах потом отказали конференцију за новинаре на
којој је требало о томе да говоре и објасне како су потрошили 60 милиона евра на
препројектовање.
Може се претпоставити да је један од разлога за противљење губитак привилегија. Судећи по
статистици за прошлу годину највише се исплатило радити управо у „Коридорима Србије”, у
којима је просечна плата била 135.000 динара. Основани 2009. сваке године су повећавали
број запослених: са 21 на 38, па 62, па 97 и 2014. су завршили са 121 радником. Оснивачким
актом предузећа било је планирано да их буде 60.Маријана Авакумовић Танјуг
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http://www.dnevnik.rs/drustvo/zlostavljanje-stvara-glasove-u-glavi

Злостављање ствара гласове у глави
Од недавно у Србији ради међународна мрежа “Чути гласове”, у чијем фокусу су особе
које имају проблема јер чују гласове у глави, односно, имају акустичке халуцинације.
Према објашњењу
Дирка Корстенса из ове мреже, покрет је настао јер су особе које чују гласове
дискриминисане.
- Многи мисле да је реч о психијатријским пацијентима, а истина је да многи ни немају
менталне проблеме. Но, ови проблеми се не смеју потискивати. У Холандији је пре 25 година
покренута међународна мрежа како би се овим особама помогло. Овде смо захваљујући
Аустралијској амбасади у Србији. Ми смо мала амбасада у Београду и имамо жељу да
финанасирамо заједнице које желе да донесу промене људима и пројекте који доносе
опипљиве резултате. Овај пројекат може да донесе промене како особама које чују гласове,
тако и широј заједници – објашњава Корстенс.
Обуку у Србији до сада је прошло 50 психијатара и психотерапеута, као и 40 пацијената.
о пацијентима који живе с етикетом – психијатријски пацијенти и које окружење
увредљиво етикетира само зато што чују гласове у глави. Међутим, у више од 70
случајева окидач за гласове у глави је неки трауматични догађај из живота,
злостављања, којег је све више у Србији, или губитка драгих особа.

Реч је
често
одсто
попут

По оцени докторке Славице Ђукић Дејановић, дирекорке Клинике за психијатријске болести
“Др Лаза Лазаревић”, пројекат “Чути гласове” представља огроман корак ка
дестигматизацији, јер у Србији постоји велики проблем – срамота је чути гласове.
- Људи имају страх од сопствене менталне болести и беже од таквих људи. На развој
личности, али и болести, наслеђе и фактори средине играју велику улогу, а које све тајне
крије наш мозак још се са сигурноћу не зна – оценила је Славица Ђукић-Дејановић.
Гласови које неко чује звуче потпуно стварно. Најчешће се чини да долазе споља, иако други
људи не могу да их чују. Гласови могу долазити из одређених предмета или места, али то не
мора увек бити тако.
Гласови могу директно вама да се обраћају, а могу и да причају о вама (као да прислушкујете
нечији разговор). Могу бити пријатни, али су далеко чешће критички настројени, увредљиви
или узнемирујући. Различити људи на различите начине реагују на њих.
Ови гласови нису измишљени – особе их заиста чују, али они не долазе споља, већ их је
створио њихов ум. Испитивања су показала да су током халуцинирања активни исти они
делови мозга који су активни када покушавамо да говоримо. Изгледа да мозак „побрка“ неке
наше мисли са гласовима који долазе споља.
Љ. Малешевић
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Најчешће не захтевају третман
Акустичке халуцинације нису карактеристика само шизофреније. Оне се повремено срећу у
тешким облицима депресије. Такође, могуће је чути гласове који ни на који начин не ометају
живот и који у неким случајевима могу бити и пријатни. Они најчешће не захтевају никакав
третман.
http://www.dnevnik.rs/vojvodina/na-evidenciji-nsz-zavrsilo-600-radnika-fabrike-akumulatora

На евиденцији НСЗ завршило 600 радника
фабрике акумулатора
СОМБОР: Након што је Привредни суд у Сомбору пре неколико дана прогласио стечај у
некадашњој окосници привредног развоја овдашње средине, Фабрици акумулатора која
послује у оквиру
концерна “Хемофарм МБ”, ових дана је почело и пријављивање њених готово 600 запослених
на евиденцију филијале Националне службе за запошљавање у највећем граду на западу
Бачке. Како наглашавају у фабричком Синдикату, евидентирање је планирано у групама од по
двадесетак радника, а редослед преузимања документације ће бити организован по
абецедном реду. Свим запосленим ће бити потребна важећа лична карта, док посебни услови
важе за раднике који, због тешких услова рада, имају право на бенефицирани радни стаж. Они
имају обавезу да приложе и додатни листинг који могу да преузму у локалној филијали Фонда
за пензијско-инвалидско осигурање. Мада ће цео процеш потрајати неколико дана, кажу у
синдикату, сви радници ће истовремено бити упућени на евиденцију НСЗ, иако још увек није
тачно дефинисан датум до кога ће се овај посао обавити.
Фабрика акумулатора у Сомбору, која је широј јавности својевремено била позната по извозу
чак 95 одсто своје производње на светска тржишта, пре свега захваљујући најчувенијем
бренду, акумулаторским батеријама “Блек хорс”, налази се на челу неславне листе српских
приватних предузећа рангираних по висини дуга. Како је недавно зваично саопштено у
референтној институцији, Народној банци Србије, сомборска Фабрика акумулатора је
непосредно пре проглашења стечаја дуговала чак 36,5 милиона евра, чиме је на чело поразне
листе засела као једино предузеће чија динарска дуговања премашују фантастичне четири
милијарде.
Привредни суд у Сомбору је стечај, након неколико одбијања предложених унапред
припремљених планова реорганизације, у Фабрику акумулатора Сомбор, увео 4.маја и то на
захтев једног од највећих поверилаца “Финдоместик банке”, а за стечајног управника је
одређен Милорад Вељовић. Овом одлуком Привредног суда у Сомбору уједно је почео да тече
и тридесетодневни рок за пријаву свих обезбеђених и необезбеђених потраживања према
фирми, како би се прво поверилачко рочиште могло одржати 29. јуна.
М. Миљеновић
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=05&dd=12&nav_id=990748

Odobreno zapošljavanje 200 rudara
IZVOR: TANJUG
Beograd -- Predsednik sindikata Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Goran
Nikolić, kaže da je Vlada odobrila zapošljavanje 200 rudara u rudnicima preduzeća.
Ovu odluka Vlada je donela prošle sedmice, precizirao je Nikolić i objasnio da je reč o direktnim
kopačima uglja koji će doći na mesta svojih kolega koji su prošle godine otišli u penziju.
Mi ih zovemo mini bageri, jer dok drugi rudnici za kopanje uglja imaju bagere mi imamo kopače sa
lopatom i krampom, kaţe Nikolić.
Zbog nedostatka rudara, rudnici su proizvodili oko 1.000 do 2.000 tona manje uglja dnevno, što je
ogroman gubitak za preduzeće, ocenio je on.
Uz to prazne jame su i pretnja bezbednost u njima, jer nema ljudi u jamama, nema ko da
kontroliše bezbednost, dodao je Nikolić.
"Ima veliki broj ljudi koji bi radili u jamama, samo u Ibarskim rudnicima čeka na rešenje 1.000
molbi. To su sve mladi ljudi. U opštinama gde su rudnici, vlada ekstremna nezaposlenost, a od
firmi još samo rade rudnici i ogroman je napad na ta radna mesta", rekao je Nikolić.
Predsednik Nadzornog odbora JP PEU Marko Maljković, izjavio je Tanjugu da je nedostatak jamske
radne snage u rudnicima JP PEU, "najizraţeniji problem uz nedostatak finansijskih sredstava za
investicione radove".
Ministarstvo rudarstva i energetike je već duţe vreme traţilo način za zapošljavanje novih rudara,
prvenstveno na mesta onih koji su otišli iz JP PEU po sili zakona, u penziju, napomenuo je
Maljković.
On je podsetio da su rudnici JP PEU, za prvo tromesečje, i uz hronični nedostatak rudara, i brojne
druge probleme (hapšenje generalnog direktora i još nekoliko ljudi), plan proizvodnje uglja
ostvarili sa 102 odsto.

16

