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Захтеви Фонду ПИО: Беда их разболела 
Б. СТЈЕЉА  

Сваки други захтев за помоћ из Фонда ПИО одбачен као неоснован. Од 103.941 

молбе лекари нису оправдали чак 53.109 

РЕПУБЛИЧКИ Фонд ПИО је током ове године, осим за пензије, примио чак 103.941 захтев за 

разним новчаним накнадама које се додељују због здравствених проблема, али је више од пола 

фасцикли - одбачено. Оволики проценат негативних одговора, тумаче у Дирекцији Фонда, 

показује да се и радници и пензионери све више довијају како би попунили црне рупе у својим 

новчаницима. 

- Од укупног броја свих ових захтева, који су на адресу ПИО стигли од јануара до новембра, чак 

95.920 је решено у законском року од 60 дана, а за остатак је било потребно више времена - 

каже др Александар Милошевић, директор Сектора за медицинско вештачење.  

- Међу свима њима, само 49.832 је добило позитивно решење, док су остали одбачени као 

неосновани јер лекари вештаци нису утврдили основ због којег би им признали право. 

ОСКУДИЦАСВУДА Најмања загарантована пензија, и то са октобарском повишицом од два 

одсто, износи 12.898 динара. А више од пола милиона најстаријих не подиже ни 15.000 динара 

месечно. Према подацима Фонда ПИО, ни они који су око просека немају значајне приходе. 

Просечна октобарска плата је 41.558 динара, а просечна октобарска пензија 23.569 динара. 

А разлоге за ”неосновност” вештаци су проналазили кроз документацију и лекарске прегледе. 

Како се показало, у сваком другом случају није било дијагноза које ”завређују” новчану помоћ. 

Најмање одбачених предмета је - за разлику од ранијих периода - био у захтевима за 

инвалидску пензију. Од 39.904 оваква захтева, чак 23.877 је добило позитиван одговор иако су 

услови за стицање инвалидске пензије веома строги. У предметима који су се односили на туђу 

негу и помоћ, позитиван одговор је добило 15.954 грађана иако се Фонду са овом молбом 

обратило њих 32.931. А највише одбијених је било међу онима који су тражили накнаде за 

телесно оштећење, где је зелено светло добио тек сваки трећи. Од 31.106 прошло је свега 10.010 

захтева. 

- Износи неких накнада су већи од минималне загарантоване пензије, па зато није реткост да 

грађани покушавају да остваре право на ове исплате иако за то немају реалних основа - оцењује 

др Милошевић. - Сва ова права се додељују искључиво због здравствених разлога, а не због 

лошег социјалног положаја. Зато више од половине захтева буде одбијено. 

У све више случајева се, већ на први поглед може видети да нема никаквих (медицинских) 

основа за исплату и да све више захтева грађани подносе по систему ”ако прође - прође”. Зато 

из Фонда поручују да се помоћи не додељују на основу добре воље, већ јасних, законом 

утврђених, критеријума, којима је темељ - дијагноза. 
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Ђурашковић краљ путева са туђим парама! 
З. УСКОКОВИЋ  

Саслушања оба Мишковића и Мила Ђурашковића откривају како су путарска 

предузећа гурана у стечај. Основано се сумња да су Ђурашковићу на намештеним 

тендерима финансијски помогле фирме Марка Мишковића 

 
САСЛУШАЊА Мирослава Мишковића, власника компаније „Делта холдинг“, његовог сина 

Марка, власника неколико фирми, као и Мила Ђурашковића, власника „Нибенс групе“, само су 

део предистражних радњи које спроводе оперативци Радне групе Управе криминалистичке 

полиције, покушавајући да расветле приватизације десетак путарских предузећа у Србији од 

којих је већина гурнута у стечај. 

Извор „Новости“ из истраге, коју полиција води са Тужилаштвом за организовани криминал, 

наводи да се сумња да је Мирослав Мишковић помогао Ђурашковићу, српском „краљу путева“, 

да на намештеном тендеру добије Предузеће за путеве „Београд“, да су у неким пословима 

учествовале и фирме његовог сина Марка са Антила и Кипра, као и да су на тај начин 

злоупотребљене и присвојене велике количине новца. 

- То је само почетак истраге - објашњава наш саговорник. - Наредних дана разговараћемо и са, 

у то време одговорнима у Агенцији за приватизацију. 

Инспектори Радне групе, који са заменицима тужиоца за организовани криминал испитују 

особе позване на информативни разговор, дошли су до докумената која показују да је марта 

2005. године Ђурашковић са Мишковићем формирао конзорцијум како би могао да купи 70 

процената ПЗП „Београд“. Конзорцијум су чинили Предузеће за путеве „Ниш“, „Делта М“ и 

Ђурашковићева фирма „Емисио брокер“. 

Сумња се да је тендер био намештен за овај конзорцијум, а као докази наводе се услови, који се 

ни раније, а ни касније, никад нису поновили при купопродаји било ког путарског предузећа. 

- Главни услов био је да учесник има пословни приход од најмање 50 милиона евра у 2003. 

години, што је, од домаћих фирми могла да испуни једино „Делта М“ - наводи извор из истраге. 

- Други услов, који је испуњавао Ђурашковићев ПЗП „Ниш“ био је најмање петогодишње 

бављење изградњом саобраћајница. 

Јавила су се три учесника. Поред Мишковићевог и Ђурашковићевог конзорцијума, за ПЗП 

„Београд“ били су заинтересовани и аустријска фирма „Алпина Мејредер ГмбХ“, као и још 

један конзорцијум (њега су чинили „Мерката“ из Београда“, „МАБ Миљковић“ из Житковаца и 

„Сојапротеин“ из Бечеја). 

Почетком маја 2005. тендерска комисија је закључила да од три понуђача једино први 

испуњава њихове прописане услове, па су понуде друга два проглашене неважећим. Уговор са 

Агенцијом за приватизацију склопљен је 23. јуна 2005. године. Мишковићев и Ђурашковићев 

конзорцијум обавезао се да купљени већински пакет акција „ПЗП Београд“ плати 18,8 милиона 

евра, као и да ће у инвестициони програм да уложи додатних 13,07 милиона евра. Купци су 

прихватили и социјални програм за запослене. 
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- Конзорцијум између Ђурашковићевог и Мишковићевог предузећа је само маска како би 

„краљ путева“ добио још једно путарско предузеће, а то показује и касније направљен анекс 

уговора којим „Делта“ остаје са једним процентом учешћа у куповини друштвеног капитала - 

наводи наш извор. 

Иначе, куповину београдских „Путева“ платило је Предузеће за путеве „Ниш“ кредитом 

добијеним од Мишковићеве фирме „Хемслејд“ са Кипра. 

 

Син власника „Делта холдинга“ Марко Мишковић испитиван је о сарадњи свог предузећа 

„Мера инвестмент фонд“ са Ђурашковићевом „Нибенс групом“. Јер, ПЗП Ниш није успео да 

врати део кредита узетог од Мирослава Мишковића за куповину београдских „Путева“, па је 

власник 48 одсто овог предузећа, наредне 2006. године постала фирма „Мега инвестмент“ 

Марка Мишковића, регистрована на Холандским Антилима. 

За девет милиона евра млађи Мишковић је постао власник готово 48 одсто акција ПЗП „Ниш“. 

Две године касније, Марко Мишковић продаје 41 одсто акција тог предузећа „Нибенс 

корпорацији“ Мила Ђурашковића, која је, како се сумња, тада и основана само да би купила те 

акције. 

Извори блиски истрази кажу да је цена акција вештачки подигнута са 30 на готово 110 евра. 

„Нибенс“ је подигао кредит од 25 милиона евра и откупио акције од Мишковића. Седам 

путарских предузећа, која је Ђурашковић пре тога приватизовао, тако су постала кредитни 

дужници. 

Ова предузећа су отплатила седам милиона евра кредита, а због остатка дуга нека су отишла у 

стечај, а у некима је раскинута приватизација. Заједничко пословање Марка Мишковића и 

Предузећа за путеве „Ниш“ завршава се 2009. Тада је Мишковићева „Меркурен група“ од ПЗП 

„Ниш“ хтела да купи зграду у Таковској 6 у Београду. 

Потписали су купопродајни уговор, али извори блиски истрази тврде да објекат није плаћен 

годину дана, тако да су Мишковићеве и Ђурашковићеве фирме судским поравнањем решиле 

међусобна потраживања. На крају, Ђурашковић преузима Мишковићевих 6,5 одсто акција у 

Предузећу за путеве „Ниш“, а Мишковић зграду у Таковској 6. 

Ђурашковић у понедељак није успео да одговори на бројна питања о овим финансијским 

трансакцијама, али ни о томе зашто су у овим пословима нишки „Путеви“ оштећени за више од 

20 милиона евра. 

Преткривични поступак у овом предмету биће настављен у среду када се очекује да 

информативни разговор поново буде обављен са Марком Мишковићем. Незванична сазнања 

говоре да ће полицију и тужилаштво интересовати и нек други послови млађег Мишковића, а 

не само ови са Милом Ђурашковићем. 

НАЈБИТНИЈИ ПРОФИТ 

МИРОСЛАВ Мишковић и његов син Марко оперативцима и заменицима тужиоца за 

организовани криминал тврдили су да су у свим пословима, па и оним са Милом 

Ђурашковићем - поштовали закон. Власник компаније „Делта холдинг“ говорио је да је за њега 

најбитнији био профит фирме, да се руководио законима бизниса, да је контролисао сваки 

уговор и посао, али и да је све урађено на легалан начин. 
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- Мирослав Мишковић деловао је као образован и интелигентан послован човек - наводи наш 

извор. - О улози сина Марка у куповини путарске фирме, рекао је да је то било у интересу 

Компаније, јер Ђурашковић није враћао кредит. 

Млађи Мишковић је, такође, детаљно објашњавао финансијске трансакције око путарских 

предузећа, а давао је и одговоре где је отишао део новца зарађен у пословима са 

Ђурашковићем. 

Са друге стране, наводи наш извор близак истрази, Ђурашковић, кога зову „краљ путева“, као 

да „је пао са Марса“. Из његових одговора се чинило као да није био упућен у сопствене послове 

и да је све радио неко други. 

Око једног су се сва тројица сложили - не знају да је тендер за куповину београдских „Путева“ 

био намештен. 

 

МИЛОВ ''БИЗНИС'' 

ВЛАСНИК „Нибенс групе“ Мило Ђурашковић саслушаван је не само о приватизацији 10 

путарских предузећаи сарадњи са Мишковићима, већ и о спорној продаји „Неметала“. Како 

сазнајемо, он је купио нишке „Путеве“ као физичко лице за 350 милиона динара, и то тако што 

је подигао кредит. Касније се, међутим, како тврде извори блиски истрази, испоставило да су 

кредит враћале накнадно купљене фирме. 

Другу рату од 62 милиона динара исплатили су „Неметали Топола“, а трећу од 60 милиона 

динара „Неметали“ и ПЗП „Ниш“. Четврту рату од 82 милиона динара вратили су београдски 

„Путеви“, а пету од 87 милиона динара „Предузеће за путеве Крагујевац“ и „Бачка пут“. 

Сувласника „Нибенс групе“ оперативци су испитивали и о куповини рудника кречњака 

„Неметали Топола“. Акције рудника Ђурашковић је, посредством „ПЗП Ниш“, пренео на своју 

„Шер корпорацију“. Касније је „Неметале“ продао за 20 милиона евра. 

- „Шер корпорацији“ тако је омогућио незакониту зараду од 7,5 милиона евра, а себи 

незаконито прибавио 4,5 милиона евра од дивиденди - тврде у полицији и Тужилаштву. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/saradnja-nsz-i-uns-sto-brze-od-diplome-do-posla 

САРАДЊА НСЗ-а и УНС-а: Што брже од 
дипломе до посла 
 

– Национална служба за запошљавање покушава да се мења и покушавамо да 
нађемо праве и компетентне партнере када говоримо о ангажовању на тржишту 
рада. Апсолутно обавезан део који мора још више да се имплементира на тржиште 
рада је образовни ситем, 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/saradnja-nsz-i-uns-sto-brze-od-diplome-do-posla
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 што је био основни разлог зашто је Национална служба за запошљавање – Покрајинска СЗ 
почела да комуницира с Унивезитетом у Новом Саду, који је прави партнер – изјавио је за 
медије директор Покрајинске службе за запошљавање Владимир Срдић јуче у Ректорату УНС-
а, непосредно пред потписивање Меморандума о дугорочној пословно-техничкој сарадњи 
Универзитета у Новом Саду и Националне службе за запошљавање – ПСЗ, који су парафирали 
Срдић и ректор УНС-а проф. др Мирослав Весковић.  

Предвиђено је да ове институције заједнички организују стручне скупове, истражују односе 
високог образовања и тржишта рада, те организују серију трибина са средњошколцима (и 
њиховим родитељима), који ће уписати првенствено неки од факултета у саставу јединог 
државног универзитета у Војводини. „Крајњи, специфичан циљ НСЗ-а је да се млади људи који 
стекну високо образовање што краће задржавају на тржишту рада и да та транзиција од 
образовања до посла буде што краћа”. 

Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин 
нагласио је да је импресиван допринос УНС-а решавању проблема незапослености као и 
подизању укупних капацитета образавања младих и стварању шанси да они након 
дипломирања у што краћем року нађу посао. 

– Национална служба за запошљавање је у последњих неколико године, заједно с ПСЗ-ом и 
Владом Војводине, применила све оно што је у овом тренутку познато у Европи за решавање 
незапослености и, чини ми се да смо својим ангажманом, поред свих тешкоћа због економске 
кризе, ипак успели да непрекидно контролишемо број незапослених. Универзитет је изузетно 
допринео томе, рецимо кроз активности Факултета техничких наука и друге активности које су 
омогућиле да велики број студената техничких факултета одмах након дипломирања нађе 
посао. То је омогућено оснивањем великог броја компанија које су омогућиле да данас имамо 
таква техничка знања, софтвере који регулишу одређене процесе и у највећим светским 
градовима- истакао је Васин. 

– Мисија УНС-а је развој високог образовања и наш велики задатак је да, заједно с нашим 
партнерима, с нашим оснивачем, Владом АПВ и ресорним секретаријатом, као и НСЗ-ом, 
повећамо запошљивост наших студената, да им понудимо одговарајућа знања која ће на 
одговарајући начин бити препозната на тржишту. То у највећој мери значи да ћемо понудити 
оно што се зову трансверзалне компетенције, оне које не фокусирају само једну област или 
један облик запошљавања, једну професију већ се могу применити у различитим областима –
рекао је ректор Весковић, и објаснио да УНС своју значајну улогу види и у заокруживању 
националног оквира квалификација. 

В. Чекић 

Незапослено 8.000 младих дипломаца 

Закључно с 30. новембром ове године, на евиденцији НСЗ-а било је укупно 13.411 незапослених 
високообразованих људи (ВИИ-1 степен, како се још увек назива), што је 6,69 одсто у укупном 
броју незапослених, истакао је Владимир Срдић. Тренутно у Војводини је око 8.000 
незапослених, млађих од 35 година, који су завршили један од 14 факултета Универзитета у 
Новом Саду. 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/da-li-ce-i-stecajni-upravnik-tuziti-drzavu 

Да ли ће и стечајни управник тужити државу 
 

Радници и акционари “Југоремедије” затражили су јуче од привременог стечајног 
управника зрењанинске фабрике лекова Радована Савића да се изјасни о томе да 
ли подржава тужбу коју су раније поднели против Републике Србије, Агенције за 
приватизацију и Централног регистра за хартије од вредности. 

 Они су подсетили на то да су “Југоремедија”, “Луксол фармација”, “Пенфарм” и 357 малих 
акционара Привредном суду у Београду летос поднели тужбу против државе, тврдећи да су 
њене службе неодговорним и несавесним поступањем приликом спровођења и контроле 
приватизације проузроковале штету зрењанинској фармацеутској кући која се огледа у 
милионима евра. Држава је, наиме, 2002. године контроверзном нишком бизнисмену Јовици 
Стефановићу Нинију продала мањински пакет акција и омогућила му да постане већински 
власник фабрике, толеришући му незаконите радње. Тек после неколико година приватизација 
је поништена.  

“У тој тужби великим делом су наведени данашњи проблеми који потресају ’Југоремедију’, а 
рочиште би требало да почне у јануару 2013. године. Пошто имамо сазнање о томе да је 
искључиво дискреционо право стечајног управника да приступи тужби и пружи јој 
легитимитет, тражимо од њега да се изјасни о томе да ли ће подржати спровођење тужбе да би 
се фабрика обештетила. Очекујемо одговор у најкраћем могућем року”, поручили су радници и 
акционари “Југоремедије” у јучерашњем писму стечајном управнику. 

Хипо Алпе-Адрија банка је 3. децембра Привредном суду у Зрењанину поднела захтев за 
покретање стечаја у “Југоремедији”. Та компанија је крајем априла прошле године с том 
банком склопила уговор о реструктурирању кредита, али пошто се нашла у тешким пословним 
проблемима, који се огледају и у блокади рачуна од близу 700 милиона динара, “Југоремедија” 
није могла испуњавати своје обавезе. Припремно рочиште на којем ће се одлучивати о захтеву 
банке заказано је за 27. децембар. У међувремену, судија Привредног суда Гордана Коцић 
именовала је Радована Савића из Кикинде за привременог стечајног управника те 
фармацеутске куће.      

Ж. Б. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/pks-nema-optimizma-za-srpsku-privredu-u-2013 

ПКС: Нема оптимизма за српску привреду у 2013. 
 

Висока стопа инфлације и незапослености и пад привредне активности 
каракстеришу српску привреду на крају 2012. године па нема оптимистичних 
прогноза о привредном расту у наредној , оценио је данас председник Привредне 
коморе Србије (ПКС) Милош Бугарин. 

 Он је, на Трећој седници Управног одбора ПКС, објаснио да је у 2013. години неопходан 
привредни раст између 4,5 и пет процената како би била остварива пројекција о повећању 
Бруто домаћег производа од два одсто пошто ћемо текућу годину завршити са падом 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/da-li-ce-i-stecajni-upravnik-tuziti-drzavu
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/pks-nema-optimizma-za-srpsku-privredu-u-2013
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привредне активности од два одсто. 
Према речима Бугарина, у овој години привреда Србије забележиће пад од 200 милиона 
долара. 
Он је указао да су мере Владе Србије, усмерене на опоравак привреде, дале одређене ефекте 
али су углавном парцијално доступне одређеним привредним субјектима док су изостале 
суштинске и системске реформе неопходне за унапређење привредног амбијента. 
Челник ПКС сматра да је и прецењена приходна страна буџета за 2013. годину и да би пре 
требало очекивати ребаланс у марту него да је он(буџет) одржив. 
Бугарин је позитивно оценио укидање појединих парафискалних намета привреди али и 
указао да је изостала права реформа пореског система, пензионог, здравстевног, образовног , 
јавног сектора и јавних предузећа. 
Потпредседница ПКС Видосава Џагић указала је да је Србији недовољан и раст од четири одсто 
БДП да би био заустављен раст незапослености која је међу највећим у Европи слично Грчкој и 
Шпанији. 
Она је истакла да забрињава што се не зауставља пад запослености, док је и индустријска 
производња негативна, а инвестиције на најнижем нивоу од када је почела криза. 
Џагић је указала да охрабрује раст индустријеке производње у октобру за 1,6 одсто али да то не 
може бити параметар за даље пројекције и оценила да ће напредак зависити од раста тражње 
на иностраним тржиштима. 
Према њеним речима, процењује се да ће инфлација бити међу највећим у Европи и изности 
између 14 и 15 процената, а очекује се и даљи раст спољног дуга. 
„Нема јасних назнака да ће у наредним годинама бити системских реформи које ће допринети 
стварању мале и ефикасне државе коју ће моћи да издржава привреда“, поручила је Џагић. 

(Танјуг) 

 

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1051:Za-goli-%C5%BEivot-33.000-

dinara&catid=9&Itemid=120 

За голи живот 33.000 динара 

Куповна моћ просечних зарада и поред тога што су у октобру у односу на претходни месец биле 
више, ипак је била незнатно мања, пре свега због поскупљења и минималне и просечне 
потрошачке корпе - констатује се у извештају Министарства спољне и унутрашње трговине и 
телекомуникација. Рачуница Републичког завода за статистику, наиме, показала је да је 
просечна потрошачка корпа коштала 64.107 динара, што је 2.644 динара или око 4,3 одсто 
више него у септембру. У поређењу са лањским октобром, али и јануаром ове године просечна 
потрошачка корпа поскупела је по безмало 15, прецизније 14. 

67, односно 14,58 одсто. С обзиром на то да је просечна плата запослених у Србији у октобру 
била само 41.558 динара, за неки иоле нормалнији живот, дакле куповину робе и услуга из 
просечне потрошачке корпе у новчаницима је био мањак од чак 22.549 динара. За куповину 
ове потрошачке корпе било је потребно више од једне и по зараде, односно 1,54 просечне плате. 
Пре месец дана за ову намену била је потребна 1,53 просечне плате, а пре годину дана за 
куповину просечне потрошачке корпе било је потребно мање, односно 1,46 просечних зарада. 
За пуко преживљавање које обезбеђује такозвана минимална потрошачка корпа у октобру је 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1051:Za-goli-%C5%BEivot-33.000-dinara&catid=9&Itemid=120
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1051:Za-goli-%C5%BEivot-33.000-dinara&catid=9&Itemid=120
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требало имати око 33.842 динара, што значи да је у поређењу са оном септембарском 
поскупела за 1.049 динара, или за 3,2 одсто. И ова је корпа у односу на ону од пре годину дана 
била скупља и то за 13,87 одсто, а у односу на јануарску такође високих 13,84 одсто. 
Статистичка рачуница показује да је за куповину минималне потрошачке корпе одлазило 0,81 
просечне зараде, што значи да је, након задовољавања оних најосновнијих животних потреба, 
свима који су примили просечних 41.558 динара, у џепу остајало 7.716 динара. Само таквих и 
није било превише има ли се у виду да је у већини општина просечна зарада најчешће била 
нешто више од 30-ак хиљада динара, као и чињеницу да обично стотинак хиљада наводно 
запослених не прими ни динара плате. Пре месец дана, иначе, за куповину минималне корпе 
било је довољно 0,81, а у октобру прошле године 0,78 тадашње просечне зараде. Као што је већ 
познато натпросечна зарада у октобру била је само у Београду - 51.616 динара, Новом Саду - 
46.639 и Панчеву - 44.541 динара, док је испод просека била у Крагујевцу, Ужицу, Сремској 
Митровици, Зрењанину, Зајечару, Суботици, Смедереву, Краљеву, Шапцу, Нишу, Ваљеву и 
Лесковцу. Куповну моћ изнад просека Републике имали су Београд, Нови Сад и Крагујевац, 
тврде у Министарству и истичу да је у свим градовима који се статистички прате, просечна 
месечна нето зарада покрила минималну потрошачку корпу, а није била довољна за покриће 
просечне потрошачке корпе. За наше прилике сасвим лепо и удобно и растезања новца од 
првог до првог у месецу живели су запослени у услужним делатностима у рударству са платом 
90.121 динар, али и управљачким делатностима и саветовању са 82.195 и једној производњи - 
производњи дуванских производа са 81.994 динара. Насупрот њима само до пола месеца могли 
су издржати запослени у производњи осталих саобраћајних средстава, будући да им је плата 
била само 14.618 динара, али и кинематографској, телевизијској и музичкој продукцији чија је 
зарада била 17.993 и преради дрвета и производима од дрвета, осим намештаја који су 
зарадили по 22.140 динара. 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1042:Privatizacija-ide-

unazad&catid=8&Itemid=119 

Приватизација иде уназад 

Приватизација предузећа у Србији не само да је практично стала, него чак иде у супротном 
смеру, за шта су примери Телеком и смедеревска Железара, констатовано је у економском делу 
Акционог плана за испуњавање препорука ЕК. Препоруке Европске комисије (ЕК) садржане су 
у годишњем извештају о напретку Србије у процесу европских интеграција за 2012. годину. У 
документу који је усвојила српска влада упозорава се да је оснивање нових предузећа у Србији 
отежано због скупог и дуготрајног процеса добијања грађевинских дозвола, а да је сива 
економија и даље јака и да представља озбиљну препреку лојалној конкуренцији. 

Акционим планом је планирана даља приватизација по закону а уместо рока за завршетак 
наводи се да је то континуирани процес, пренео је јуче портал Еурактив Србија. У борби са 
сивом економијом, која је препрека конкуренцији и развоју пословања, предвиђено је да 
носилац активности буде Пореска управа у сарадњи са Управом царине, тржишном и другим 
инспекцијама. Истовремено је планирано да се неуједначеној примени закона, њиховом 
спором спровођењу или неспровођењу и повећању броја дажбина које увећавају трошкове 
пословања стане на пут усвајањем закона о изменама закона о планирању и изградњи и закона 
о накнадама за коришћење јавних добара. Рок за усвајање оба закона је 1. јул идуће године. У 
делу о слободном кретању капитала уочено је да се одлукама Народне банке Србије донетим на 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1042:Privatizacija-ide-unazad&catid=8&Itemid=119
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1042:Privatizacija-ide-unazad&catid=8&Itemid=119


10 

 

основу Закона о девизном пословању даље либерализују неке врсте девизних трансакција али 
да и даље постоје ограничења, укључујући она која се односе на краткорочне капиталне 
послове. Либерализација тих послова није планирана за 2013. јер она представља последњу 
фазу у пуној либерализацији девизног пословања. Оцењено је и да је у борби против прања 
новца постигнут известан напредак али да капацитети управе за спречавање прања новца нису 
ојачани. Стога су за 2013. годину планиране бројне мере за исправљање тог недостатка. У делу 
о јавним набавкама Акционог плана оцењено је да стратегија за унапређење система јавних 
набавки углавном тек треба да се спроведе и планирано је усвајање ревидираног Акционог 
плана за спровођење Стратегије при чему је рок 1. јул. У Акционом плану се указује и да, иако је 
Комисија за јавно-приватно партнерство (ЈПП) почела да ради у марту, још нема подзаконских 
аката за спровођење Закона о ЈПП. Предвиђено је да се, како би се у тој области остварио 
напредак, до краја ове године усвоји уредба о надзору над реализацијом јавних уговора 
закључених ради спровођења пројеката ЈПП са и без елемената концесије. На сектору 
пољопривреде предвиђена је Национална стратегија пољопривреде и руралног развоја 2011-
20, која треба да обезбеди реформу сектора, модернизацију и усклађеност националних мера са 
два стуба Заједничке пољопривредне политике (ЕУ) и подршку корисницима који не могу да 
испуне захтеве инструмента за претприступну помоћ у руралном развоју (ИПАРД). Бета 
@ЛЕГЕНДА: Оснивање нових предузећа отежано због скупог и дуготрајног процеса добијања 
дозвола 

 

 

 

 


