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Arsić: Arsidijan preterao, Srbiji ne preti kriza spoljnog
duga
Tanjug
Profesor Ekonomskog fakulteta Milojko Arsić izjavio je danas da je prenaglašena ocena
britanskog Gardijana koji navodi da Srbija spada u devet zemalja kojima preti kriza spoljnog
duga
Profesor Ekonomskog fakulteta Milojko Arsić izjavio je danas da je prenaglašena ocena britanskog
Gardijana koji navodi da Srbija spada u devet zemalja kojima preti kriza spoljnog duga.
"Prenaglašena je ocena da Srbiji preti kriza spoljnog duga, jer u poslednjih pet, šest godina nije
bilo značajnih promena", istakao je Arsić u izjavi Tanjugu.
Prema njegovim rečima, u tom periodu je promenjena struktura spoljnog duga, koji predstavlja
ukupan dug javnog i privatnog sektora prema stranim poveriocima, jer se privatni sektor
razduţivao, dok se javni sektor zaduţivao.
"Bar kada je reč o Srbiji ne postoji razlog da se kaze da postoji opasnost od krize spoljnog duga.
Spoljni dug ne raste, već je i manji od iznosa koji su naveli, jer su se značajno razduţile i banke i
privreda", rekao je Arsić i dodao da i rast javnog duga, odnosno ukupnog iznosa dugova drţave,
usporava zbog smanjivanja deficita.
Sa smanjivanjem fiskalnog deficita u ovoj i u narednim godinama, navodi on, otkloniće se osnovni
uzrok rasta i javnog i spoljnog duga Srbije.
"Tako je kriza spoljnog duga kod nas moguća jedino ako se dogode veći meĎunarodni, odnosno
regionalni poremećaji", navodi Arsić.
Prema podacima Ministarstva finansija, 31. maja ove godine javni dug Srbije iznosio je nešto više
od 24 milijarde evra, što je 72,7 odsto bruto domaćeg proizvoda.
Poslednji podaci Narodne banke Srbije, iz marta 2015. pokazali su da je spoljni dug na kraju prvog
tromesečja iznosio 26,73 milijarde evra. Od toga, dug javnog sektora iznosio je oko 15,06 milijardi
evra, a privatnog (banke, firme, graĎani) 11,48 milijardi.
Gardijan, inače, piše da se trenutno devet evropskih drţava nalazi u duţničkoj krizi, dok je Srbija u
grupi zemalja kojima ona preti zbog visokog spoljnog duga.
Pozivajući se na izveštaj britanske organizacije Jubili det kampejn (Jubilee Debt CampaignJ),
britanski list piše da su pored Grčke, duţnickom krizom zahvaćene Hrvatska, Makedonija, Crna
Gora, Kipar, Irska, Portugalija, Sspanija i Ukrajina, dok je Srbija u opasnosti od krize spoljnog duga
jer njen neto dug prema svetu iznosi 98 odsto BDP-a, a oko 9,6 odsto budţetskih izdataka odlazi na
otplatu dugova.
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Osim Srbije, meĎu drţavama kojima preti rizik od krize zbog visokog spoljnog duga su i MaĎarska,
Italija, Letonija, Litvanija, Poljska, Slovačka.
U grupi zemalja kojima preti kriza izazvana dugovanjima privatnog sektora su Albanija, Belorusija,
Bosna i Hercegovina, Turska i Britanija.
U duţničkoj krizi su zemlje čiji neto dug prema svetu iznosi više od 30 odsto BDP-a i u kojima više
od 15 odsto prihoda iz drţavnog budţeta odlazi na otplatu spoljnog duga.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:557386-Radimo-za-397-litara-ulja

„NOVOSTI ISTRAŢUJU”Radimo za 397 litara ulja
D. MARINKOVIĆ
Koliko osnovnih prehrambenih namirnica moţe da se kupi za mesečnu zaradu: Zaradom od oko
45.000 dinara moţe da se kupi 105 litara više u odnosu na 2008. godinu
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SRODNE VESTI
KADA prosečnu srpsku zaradu merimo količinom namirnica koju moţemo da kupimo, taj odnos
pokazuje da naša plata, iako prosečnom graĎaninu deluje neverovatno, više vredi! Za prosečnu
platu u Srbiji od blizu 45.000 dinara graĎani sada mogu da kupe 397 litara ulja, što je recimo za
105 litara više u odnosu na 2008. godinu, kada smo mesečno zaraĎivali oko 32.000 dinara. Slično je
i sa šećerom i brašnom. Sada za platu pazarimo 699 kilograma slatkog kristala, a ranije je moglo
585, brašna 846 prema 613 kilograma, pokazuju statistički podaci Ministarstva trgovine Srbije.
Brojke pokazuju da ove godine za naš "prosek" moţemo da pazarimo oko dva dţaka krompira više,
ali i dvadesetak kilograma svinjskog mesa s kostima, nego pre nekoliko godina, iako je u
meĎuvremenu plata "teţa" za oko 13.000 dinara. Istovremeno, u potrošačkoj korpi manje je
pojedinih mlečnih proizvoda, jaja, kupusa, limuna, kafe... Sada od prosečne plate graĎani mogu da
kupe 540 litara mleka, a pre pet godina mogli su da nabave 659 litare te namirnice, što je za 119
litara manje. U poreĎenju sa 2013. godinom stanje je kod prometa pasterizovanog mleka nešto
bolje, ali i dalje lošije u odnosu na početak finasijske krize. Slično je i sa jogurtom i sirevima.
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KILOGRAM KAFEDA bi kupili osnovne namirnice, graĎani su za litar ulja, koje košta 114 dinara
morali da rade 26,5 minuta, za šećer od 65 dinara - 15,1 minut, a za krompir, koji najčešće košta
48 dinara 11,1 minut... Da bi neko kupio kilogram svinjskog mesa sa kostima po ceni od 351 dinar
na radnom mestu mora da provede jedan sat i 21 minut. Za kilogram kafe mora da se radi skoro
četiri sata i 18 minuta, što znači da za radni dan prosečni graĎanin sa prosečnom platom zaradi dva
kilograma kafe...
Poslednjih godina kafa je poskupela, a kod mnogih plata se istopila, pa je tako za mesečnu platu
mogao da se kupi 41 kilogram kafe, a 2008. 56 kilograma.
- Problem je što sada plate "pojedu" krediti i razni komunalni računi, pa za hranu gotovo ništa ne
pretekne - smatra Petar Bogosavljević, predsednik Pokreta za zaštitu potrošača. - U meĎuvremenu
plate su, relativno, mirovale, a mnoge su i pale što je nateralo prometnike, velike i male trgovce
da se preračunaju i vrate cene na realni nivo. Neverovatno je da su sada cene egzistencijalnih
proizvoda poput jestivog ulja, šećera, brašna, nekih vrsta mleka niţe nego pre sedam, osam
godina. To samo govori koliko su apetiti trgovaca bili ogromni.
Dok je pre sedam godina za prosečnu platu moglo da se pazari 3.687 jaja, sada je ta količina
smanjena za 513. GraĎani za svoju prosečnu platu sada mogu da kupe 498 kilograma kupusa, za
trećinu manje nego početkom krize. Razlog za ovakvo kretanje kupovne moći svakako je
poskupljenje namirnica. I cena limuna je skočila pa sada od prosečne plate moţe da se kupi 297
kilograma tog juţnog voća. Prošle godine je ova količina bila za 30 kilograma veća, a pre pet godina
- čak za 130 kilograma.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:557435-Gardijan-I-Srbiji-preti-duznicka-kriza

Gardijan: I Srbiji preti duţnička kriza
Tanjug
Devet evropskih drţava se trenutno već nalazi u duţničkoj krizi, dok je Srbija u grupi zemalja
kojima ona preti zbog visokog spoljnog duga
LONDON - Devet evropskih drţava se trenutno već nalazi u duţničkoj krizi, dok je Srbija u grupi
zemalja kojima ona preti zbog visokog spoljnog duga, objavio je danas britanski list Gardijan.
Pozivajući se na izveštaj britanske organizacije Jubili det kampejn, britanski list piše da su pored
Grčke, duţničkom krizom zahvaćene Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Kipar, Irska, Portugalija,
Španija i Ukrajina, dok je Srbija u opasnosti od krize spoljnog duga jer njen neto dug prema svetu
iznosi 98 odsto BDP-a, a oko 9,6 odsto budţetskih izdataka odlazi na otplatu dugova.
Osim Srbije, meĎu drţavama kojima preti rizik od krize zbog visokog spoljnog duga su i MaĎarska,
Italija, Letonija, Litvanija, Poljska, Slovačka.
U grupi zemalja kojima preti kriza izazvana dugovanjima privatnog sektora su Albanija, Belorusija,
Bosna i Hercegovina, Turska i Britanija.
Za razliku od Grčke, koja se nalazi pred bankrotom, ostali duţnici još nekako otplaćuju svoje
dugove. MeĎutim, iznenadni poremećaji na finansijskim trţištima, kao što je skok kamata, mogu i
njih baciti na kolena, upozorava britanski Gardijan.
U duţnickoj krizi su zemlje čiji neto dug prema svetu iznosi više od 30 odsto bruto domaćeg
proizvoda (BDP-a) i u kojima više od 15 odsto prihoda iz drţavnog budţeta odlazi na otplatu
spoljnog duga.
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Uporedili smo šta imaju srpski, a šta grčki radnici.
Podaci će vas ŠOKIRATI
Suzana Lakić
I posle drastičnog smanjenja plata i penzija u Grčkoj i povećanja poreza u toj zemlji, Grci i dalje
ţive bar duplo lagodnije nego graĎani Srbije.

(+) Kliknite za uvećanje

Grčku su, čini se, najviše zaduţili sami Grci višegodišnjim izvlačenjem novca iz drţavne blagajne,
pokazuju podaci koji govore o gotovo neverovatnim radnim povlasticama u toj zemlji i izbegavanju
plaćanja poreza, korupciji u javnom sektoru...
Nakon rezanja plata za trećinu, prosečna zarada u Grčkoj od 817 evra i danas je veća za 438 evra
nego u Srbiji. Prosečna grčka penzija od 960 evra istovremeno je veća za 700 evra od penzije u
našoj zemlji.
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Realno, meĎutim, zarade u Grčkoj su najmanje duplo veće. MašinovoĎe su, recimo, dobijale po 420
evra za odrţavanje lične higijene, dok su vozači autobusa u Atini imali dodatak od 310 evra za
redovan dolazak na posao. Zaposleni u javnoj upravi koji su provodili pred računarom najmanje pet
sati dnevno doskora su dobijali šest dana odmora...
Prosečan Grk dobija prvu penziju kada navrši 57,8 godina. U Srbiji je ta granica 58 godina. Čak 600
zanimanja u Grčkoj, poput poslastičara, frizera i masera, ima pravo da u penziju ide sa 50 godina.
Na laţnim invalidninama Grčka je uštedela 100 miliona evra. Kada je pozvala sve navodne invalide
na pregled, njih 36.000 se nije odazvalo. Grčka vlada nedavno je utvrdila i da penzije prima više od
40.000 mrtvih penzionera, ali i da 20.000 stanovnika Atine nije prijavilo bazen na koji se, inače,
plaća porez.
Goran Nikolića iz Instituta za evropske studije kaţe da su Srbija i Grčka pre sto godina po nivou
prosečnog dohotka bile blizu. Tvrdi da se taj odnos nije menjao do šezdesetih godina prošlog veka,
kada kreće strahovit uspon Grčke.
Dogovorene manje penzije
Lideri evrozone juče su u Briselu postigli nagodbu da Grčka
ostane članica evrozone i da dobije podršku od Evropske unije
od 86 milijardi evra. Ugovoreno je i da će Grčka u sklopu
novih reformi morati dodatno da smanji penzije, ali i da
poveća nivo PDV u mestima gde nije 23 odsto, koliko sada
iznosi.

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/575398/Sindikati-Elektrodistribucija-najavila-iskljucenje-struje-u-Paracinu

Sindikati: Elektrodistribucija najavila isključenje
struje u Paraćinu
Tanjug
Sindikati Srpske fabrike stakla (SFS) u Paraćinu obavestili su danas Ministarstvo privrede i
Ministarstvo rudarstva i energetike, da je Elektrodistribucija iz Jagodine, preko pogona u Paraćinu,
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najavila za 17. jul obustavu isporuke električne energije fabrici, što, kako upozoravaju, moţe
izazavati katastrofu nesagledivih razmera.
U pismu, koje su potpisali predsednik Samostalnog sindikata SFS Ţivojin Matejić i Sindikata
Nezavisnost SFS Boban Nikodijević, ističe se da je obustava električne energije najavljena za petak
u 12 sati.
"Potpuna obustava električne energije za posledicu ima prestanak proizvodnje, zamrzavanje svih
peći sa istopljenim staklom, prestanak rada kompresora, vodotornja, ostale prateće opreme i
gubitka radnih mesta za 835 zaposlenih i ekonomsku nestabilonost njihovih porodica", pišu
sindikati.
"Posebno ističemo da se u tom slučaju ne moţe predvideti ni kontrolisati tok i ponašanje uţarene
staklene mase (tempretaura preko 1.500 stepeni), a u slučaju eventualnog poţara ili eksplozije
gasa se ne moţe reagovati, što sve ukupno predsavlja opasnost po ţivot i zdravlje zaposlenih, celog
grada Paraćina i ekološku katastrofu neviĎenih razmera", piše u pismu.
Sindikati podsećaju da je, pored blokade računa SFS od strane JP Srbijagas, "sa kojim se SFS, jedina
fabrika za proizvodnju šupljeg stakla u Srbiji mesecima suočava", obaveštenje Elektrodistribucije
dodatan problem.
"SFS, kako smo obavešteni od rukovodstva, ne spori svoja dugovanja za električnu energiju i
celokupni dug će platiti u roku od 30 dana od deblokade računa", navodi se u pismu i podseća da je
"deblokada računa dogovorena sa nadleţnim ministarstvima i rešiće se tako što će se kompenzirati
dug Republike Srbije prema vlasniku SFS i dug SFS prema Srbijagasu po kom osnovu je i blokiran
račun".
"Obraćamo vam se sa molbom da odmah izdate nalog za obustavu najavljenog potpunog isključenja
električne energije SFS i na taj način omogućite njen dalji rad i izbegnemo svi nesagledive
posledice koje će nastati u slučaju realizacije najavljenog isključenja", dodaje se u pismu.
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Нема боловања за негу старог оца
Право на накнаду зараде за време привремене спречености за рад важи само када се
осигураном лицу разболи супружник или дете, објашњавају у РФЗО-у
Данка и Даница, рођене сестре, свакога дана разапете су између бриге о остарелом оцу, који
је после шлога добио и рак, о мајци, полупокретној после операције кука и својој деци.
Најстарија деца су студенти, али најмлађе нема ни три године, па се у апотеци истовремено
купују и пелене за одрасле и пелене за малу децу. Када се здравствено стање старих
родитеља погорша, а то буде барем једном недељно, ове две жене – службеница и новинарка –
боре се с проливима, инфекцијама због катетера и стоме (отвора на стомаку после операције
рака), с повишеном температуром, боловима. Међутим, ниједна од њих не може да отвори
боловање да би се бринула о болесним родитељима. Такву могућност наши законски прописи,
једноставно – не предвиђају.
Сестре, наравно, са просечним платама, не могу да плате приватну неговатељицу, која би
остајала преко ноћи с болесним родитељима. Немају ни новца да их сместе у неки пристојни
дом за стара лица. Због тога оне наизменично, сваке друге ноћи, спавају у родитељском дому,
бдију, мере температуру, дају лекове, мењају пелене… Када заврше ову „шихту” чека их брига
о сопственој деци. И, наравно, свакодневно одлазе на посао. Кад посустану узимају по пет
дана од годишњег одмора, отварају боловања на своје име и мање-више симулиране
дијагнозе…
Да живе у Америци Данка и Даница би биле типичне представнице такозване „панини
генерације” (или „сендвич генерације”). Американци могу да се баве „феноменом панини
генерације”, јер тамо ипак одавно постоји мрежа домова за смештај старих лица, а код нас
нити у домовима има довољно места, нити у новчаницима има новца да се овај терет
финансијски издржи, а боловање не може да се добије.
У Републичком фонду за здравствено осигурање (РФЗО) објаснили су нам да је законом
прописано да право на накнаду зараде за време привремене спречености за рад важи само
када се осигураном лицу разболи супружник или дете. На боловање тада могу да оду због неге
болесног члана уже породице.
– Како је родитељ члан шире породице, осигураник нема право на боловање. Међутим, према
Закону о раду, уговором о раду или општем акту послодавца, може се одредити плаћено
одсуство из наведеног разлога, али то онда није у надлежности РФЗО-а, већ самог послодавца
запосленог – објашњавају у РФЗО-у.
У неколико београдских домова здравља потврђују да се за тешко оболелог члана породице
може добити максималних седам радних дана боловања.
Директорка београдског Дома здравља „Стари град” др Весна Јањушевић каже да ово постаје
све израженији, дугорочни и социјални проблем.
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– Родитељ се шлогира и потреба за лечењем и негом траје дуго. Често људи не знају кога пре
да гледају: да ли своју децу или своје родитеље, али право на дуже боловање немају. У
великим градовима је чак теже, живи се у зградама, у различитим деловима града, питање је
да ли ће се наћи неко из комшилука да помогне – наводи наша саговорница.
Званично није дозвољено отворити боловање и изабрани лекари су тога свесни.
– Људи који негују своје старе родитеље не могу дуго да издрже притисак. Због стреса и
исцрпљености уђу у нервозе и анксиозност. Тада изабрани лекар због психичке напетости,
више да се ови старатељи одморе, отвара боловање. То су, по правилу, краћа одсуства од
неколико дана – каже докторка Јањушевић.
Начелник опште медицине у Дому здравља „Вождовац” др Мирољуб Јеремић сматра да је ово
још једна људска неправда с којом се среће наш човек и да треба размишљати о промени
досадашњег законског решења.
– Иако знамо да по закону није исправно, због хуманости и људскости, изабрани лекари, када
им се искрено призна овакав разлог за одсуства, отварају боловање на неку шифру: премор,
замор, анемија, блага инфекција… За то се даје пет до седам дана боловања, о дужим
боловањима нема говора. Могу да кажем да се то не злоупотребљава, јер као начелник и
преко комисија проверавам сва, па и таква боловања – каже др Јеремић, додајући да има и
оних лекара који се строго држе закона.
За промену законског решења залаже се и геријатар-интерниста, проф. др Младен Давидовић,
вишегодишњи управник геријатрије у Градској болници:
– У време кризе и захтева за штедњом, много је јефтиније да о старима брину чланови
породице, који то желе, макар и по цену да узимају боловања, јер ће у противном више бити
оптерећени различити друштвени фондови – за кућну негу и лечење, палијативно
збрињавање… Наравно, хуманије је и стручније је да се систем брине о старима, али ако
говоримо да нема новца, онда је од свих могућности најјефтинија она да њихова деца добију
боловање – каже др Давидовић.
----------------------------------------------------------------------Ко су припадници „сендвич генерације”?
Израз скован у Америци односи се на све оне, који су растрзани између обавеза према
сопственој малолетној деци, али и остарелим родитељима, због чега се понекад осећају
притиснути с обе стране као у сендвичу. Оваква ситуација постаје све типичнија и у Србији,
због старења становништва, али и одлуке да се сопствено материнство одлаже до уласка у
четрдесете, када помоћ од баке и деке у чувању и подизању деце не само да изостаје, него
остарели родитељи постају посебан терет.
----------------------------------------------------------------------Приватници траже провере боловања
У последње време уочљиво је порастао број послодаваца који траже проверу отворених
боловања за своје запослене.
– Послодавци, поготову приватни, свакодневно нам траже проверу боловања. Дому здравља
пошаљу писани захтев и траже проверу, јер сумњају да је неко отворио боловање из разлога
који нису здравствене природе. Као установа тиме се не бавимо, а као директор нећу да
сумњам у налаз својих доктора, јер сваки лекар зна да је одговоран за оно што напише и
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потпише као дијагнозу. Зато не желим да се бавим разлозима зашто је изабрани лекар свом
пацијенту отворио боловање и све послодавце упућујем на првостепену лекарску комисију
РФЗО-а – наводи др Нада Јовановић Васиљевић, директор београдског Дома здравља
„Вождовац”.
Оливера Поповић

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/radnike-traze-telenor-simens-koka-kola

Раднике траже Теленор, Сименс, Кока-Кола...
Незапосленост у Србији је веома висока, много је младих на евиденцији Националне
службе за запошљавање, много је и оних старијих од 50 година који су остали без посла,
који је веома тешко наћи.
Ипак, понуда за запослење има јер многи послодавци, од највећих компанија, попут
„Енергопројекта”, „Теленора”, „Сименса”, „Кока-Коле”, „Меркатора”, Ерсте банке, Винер
штедише осигурања, „МК комерца”, „Гомекса”... па до сасвим малих фирми потражују
раднике. Тако се на сајту „Инфостуд” може наћи велики број огласа за различите врсте
послова свих струка – од оних за које је потребна средња школа, па до кадрова с највишим
степеном образовања.
Слободно се може рећи да су најтражени, а то је и очекивано, стручњаци из области ИТ
технологија, рада на рачунарима, као и продавци – било на терену, било у продавницама.
Такође, има низ понуда за посао економисте, рачуновође, књиговође, пословође у радњама,
возаче... Има и огласа за посао дадиље, електроинсталатера, инсталатера расхладних и
клима-уређаја, грејања и термомашинских инсталација, гипсара-молера, сервисера
расхладних уређаја, индустријског инжењера... Посла има и за месара, шефа на одељењу
воћа и поврћа, аранжера резаног цвећа, сарадника за осигурање, адвокатског сарадника,
машинске инжињере – пројектанте...
Занимљиво је да се приликом прегледања огласа за радна места која се нуде путем тог сајта
кандидати могу упознати са свим важним инфорамцијама везаним за одређени посао.
Практично, нема никаквих тајни јер послодавци, приликом расписивања огласа за
потенцијалним радником, јасно износе какав профил радника им треба, које услове треба
задовољити да би се уопште конкурисало, време до када оглас важи...
Они који траже посао, а у томе се ослањају на поменути сајт, могу сазнати и да ли уопште да
конкуришу, односно да ли задовољавају све потребне критеријуме. Наиме, за поједине
послове потребна су, осим одговарајуће струке, и многа друга знања. За велики број радних
места, пре свега оних везаних за ИТ технологију (али и многа друга), потребно је и врхунско
знање енглеског језика – и говорног и писаног. Многи огласи су на енглеском, на којем треба и
написати биографију и апликацију на конкурс, који се, најчешће у електронској форми, шаље
потенцијалном послодавцу, а ту је и обавештење да ће бити позвани само они кандитати који
су ушли у ужи избор.
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Наравно, има и послова за које није потребно познавање енгелског, али је готово неизоставно
познавање рада на рачунару. Такође, за многа радна места, иако није део занимања која се
тражи, потребан је положен возачки испит Б категорије, а пожељно је, понекад и неопоходно,
радно искуство. У зависности од врсте посла и степена одгворности, за нека радна места
потребно је радно искуство дуже од три године.
Д. Млађеновић
Важни и зрелост, истрајност, колегијалност
Потенцијални радници, односно кандитати који траже посао, осим стручности и знања, морају
/ требало би да поседују и неке друге особине које су важне / можда и пресудне при добијању
посла. Наиме, од кандидата се тражи, између осталог, зрелост, одлучност и истрајност у раду,
способност организације, висок степен комуникативности, систематичност, колегијалност,
педантност и прецизност у раду, самосталност, способност за тимски рад, спремност на
усавршавање...
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