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Опоравак још ни на видику 
М. Н. С.   

Привредници наше земље очекују изузетно лоше пословање овог лета и јесени. Уз 

презадуженост, дуге рокове плаћања и велике намете, шансе за оправак су - 

минималне 
 

СВЕ веће сиромаштво довешће до пада промета, курс евра и даље ће бити нестабилан, а 
кредити код банака све тежи и папренији. Уз презадуженост, дуге рокове плаћања и велике 
намете, шансе за оправак привреде су - минималне. 
Овако директори предузећа у Србији виде привредну ситуацију. Истраживање Уније 
послодаваца у 242 мале, средње и велике фирме показују погоршање стања у привреди током 
лета и јесени ове године. Већина привредника је у анкети нагласила да ће бити задовољни ако 
не дође до даљег пада промета робе и услуга.  
- Посебно је забрињавајуће то да је укупно 66,12 одсто анкетираних навело да очекује исти ниво 
или пад прихода, што показује да су изгледи за опоравак привреде, пораст прихода и 
запослености веома мали - каже Драгољуб Рајић из Уније послодаваца. 
КОНТРОЛА И КАЗНЕДИРЕКТОРИ фирми предлажу надлежнима да успоставе пуну контролу 

јавних набавки и сиве економије уз ригорозне казне, као и да изједначе зараде у јавном сектору 

и привреди. Привредници верују да би ове три мере омогућиле да се у буџет слије око две 

милијарде евра, што би покрило мањак. Кроз неколико година, верују привредници, то би 

довело до суфицита, који би се усмерио у производњу и извоз. 

Од нове владе у првих сто дана мандата привредници траже да стабилизује курс евра, да 
обезбеди већа улагања у производњу и да подршку пласману домаће робе у иностранству. 
Такође, очекују и да се укину прекобројне агенције, уведе електронска управа и рационализује 
рад пореске управе, али и смање оптерећења зарада и парафискалних намета и регулишу 
рокови плаћања. Привредници траже и да се убрза доношење грађевинских дозвола и уведе 
ред у јавним набавкама. 
- На питање да ли је подизање ПДВ добро решење, више од половине анкетираних 
привредника сматра да ће то довести до већег пада промета због пада куповне моћи - истиче 
Рајић. - Да је то прихватљиво, уз истовремено смањење оптерећења верује 25 одсто 
привредника, а њих 23 одсто је навело да се морају тражити друга решења. 
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Фискални савет: Без резова прети колапс 
Д. И. КРАСИЋ  

Драматично упозорење Фискалног савета - могућа експлозија цена и масовна 

отпуштања. Потребно је да се до краја године задужимо 2,5 милијарди евра за 

покриће обавеза 
 

АКО се одмах не повећа ПДВ са 18 на 22 одсто и не замрзну пензије и плате у јавном сектору, 
Србију очекује црни сценарио: експлозија инфлације, неконтролисан скок евра, смањење 
пензија и зарада и масовна отпуштања. 
Ово произлази из анализе и предлога мера које је сачинио Фискални савет за нову владу 
Србије, како би држава избегла кризу јавног дуга. Предложене мере тек би од 2017. године 
резултирале падом јавног дуга испод 45 одсто БДП колико износи тренутно зацртана граница. 
А ми смо је веома лако прешли, па нам, до краја године, треба нових 2,5 милијарди евра 
задужења, само да бисмо могли да финансирамо рупу у буџету и отплату онога што већ 
дугујемо.  
Држава је од почетка године убрзано трошила, па је само за прва три месеца створила за 30 
милијарди динара већи мањак него што је планирано. Мањак је, за четири месеца достигао 80 
милијарди динара. Фискални савет процењује да ће дефицит буџета, ако се ништа не предузме, 
до краја године нарасти на око 210 милијарди динара, наспрам планиране 152 милијарде. 

 

- Три основне мере које Фискални савет предлаже како би се краткорочно смањио дефицит су: 

пореска реформа, замрзавање пензија и зарада у јавном сектору током ове и 2013. године, као и 

успостављање одрживог система фискалне децентрализације - истиче Павле Петровић, 

председник Фискалног савета. - Неопходно је да се у овој и идућој години уштеди око 

милијарду евра и још додатних 1,1 до 1,2 милијарде евра у периоду од 2014. до 2016. године. 

 

КУРС КАО ТЕМПЕРАТУРАГЛАВНИ разлог за непрекидно слабљење динара према евру су 

неодрживе јавне финансије Србије. - Курс је само висока температура иза које стоји озбиљно 

обољење, а то су неодрживе јавне финансије - истиче Павле Петровић, председник Фискалног 

савета. - НБС не може у таквој ситуацији много да учини, осим онога што и сада ради, а то је 

интервенција на девизном тржишту и притисак на што бржу фискалну консолидацију. 
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Пореска реформа подразумева повећање обе стопе ПДВ: са осам на 10 и са 18 на 22 досто. Око 
петина производа, који се сада опорезују по нижој стопи, прешла би у вишу „категорију“, а 
предлаже се и повећање акциза на цигарете и алкохолна пића. 
На јавној презентацији мера Фискалног савета у среду, постављено је и питање решавања 
великог проблема незапослености. Никола Алтипармаков, члан Савета, указао је на меру која 
би подстицала развој запослености. 
- Реч је о смањивању пореског оптерећења рада, у оквиру пореских реформи - истиче 
Алтипармаков. - Тако би са 65 динара на исплаћених 100 динара, колико сада послодавци дају 
држави, оптерећење од Нове године пало на 54 динара. 
Чланови Савета истичу да би се овим краткорочним мерама зауставио раст јавног дуга већ у 
2013. и тако избегла криза у овој години. Међутим, за трајно оздрављење јавних финансија, 
неопходне су и средњорочне мере. Иначе ћемо, тврди Петровић, до краја године достићи 
дефицит од 6,2 одсто БДП, уместо планираних 4,25. 
Циљ је да у 2016. години Србија има уравнотежен буџет, што значи да дефицит буде нула одсто 
БДП.  
ПРЕДЛОГ ХИТНИХ МЕРА  

* Замрзавање плата и пензија  

* Повећање ПДВ на 22 одсто  

* Сеча трошкова државе  

* Пореска реформа 
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Милиони ПИО заробљени у бањама 
Б. СТЈЕЉА  

Пензијски фонд вредном имовином располаже на папиру, али је спреман да иде 

до Стразбура да оствари права. Само у специјалним болницама и бањама 

“заробљено” 500 милиона евра 
 

МИЛИЈАРДЕ евра, које је Пензијски фонд потрошио улажући у болнице, путеве, предузећа, 
могле би да оду у - неповрат уколико се и нови сазив владе оглуши о њихове апеле. Зато у 
Радној групи за реструктурирање пензијског система најављују да ће се за помоћ у спречавању 
даљег расипања новца обратити прво Врховном суду, а потом и оном у Стразбуру. 
У Фонду објашњавају да су вишак од доприноса више од четири деценије улагали у бање, 
зграде, предузећа, водовод, али се, супротно свим законима, као њихов власник књижила - 
држава. То у Фонду нису сматрали проблемом све до приватизације 2007. године, када је 14 од 
укупно 30 бања држава дала на добош. Тада су одлучили да пресавију табак и успели да 
зауставе даљу продају, али се неке пресуде опет враћају на почетак. 
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БАЊЕ УЗЕЛЕ МИЛИОНЕУ 30 рехабилитационих центара Фонд је потрошио 500 милиона 

евра. Највише је уложио у Златар (38 милијарди), Златибор (30 милијарди), Нишку бању (30 

милијарди), Ивањицу (26 милијарди), Сокобању (25 милијарди), Гамзиградску (21 милијарда), 

Рибарску бању (18 милијарди)... 

- У последње време приметан је тренд да судови преиначују пресуде које су већ донете у корист 
Фонда, али овога пута на његову штету - запажа Валеријан Кадијевић, саветник директора 
Фонда ПИО, који у име ове куће води судске спорове око имовине. - То је случај са 
Апелационим судом у Нишу који је оспорио да Фонд има право својине над Специјалном 
болницом "Жубор" у Куршумлијској бањи, у којој је Фонд инвестирао 18,8 милиона евра. Исти 
је случај и са Апелационим судом у Крагујевцу за болницу "Меркур" у Врњачкој Бањи где је 
уложено 17,1 милион евра, као и специјалним болницама у Ивањици (26,2 милиона евра) и 
Новој Вароши (37,9 милиона евра). 
Кадијевић зато сматра да је неопходно да се донесу измене закона о ПИО у који ће се, као 
посебна ставка, унети и она о имовини Фонда. Истовремено, сматра да је потребно да Фонд 
коначно оформи своје предузеће или Агенцију која би се бавила пласманом имовине, акција и 
хартија од вредности на тржишту чиме би Фонд коначно могао да стане на своје ноге и смањи 
дотације из буџета које су у овом тренутку достигле 49 одсто. 
ИМАЈУ КАПИТАЛ ОД ПРЕ РАТАФОНД ПИО је правни наследник Средишњег уреда за 

осигурање радника из Краљевине Југославије, па тако и имовине из предратног периода. Ту 

спадају Уредске зграде у Вршцу, Крушевцу, Нишу, Лесковцу, Кикинди и још у пет градова, као 

и стамбене зграде у Земуну, Београду, Зрењанину, али и санаторијуми у Врњачкој Бањи, 

Стражилову... Зато он предлаже да се коначно прикупи и ова архивска грађа и покрене 

поступак за повраћај. 

- Већ две деценије, свуда у развијеном свету, најпрофитабилнији је посао у бањама и 
рехабилитационим центрима. И наша земља има огроман потенцијал, али не може да га 
искористи - каже Славенко Гргуревић, потпредседник УО Фонда ПИО и председник Радне 
групе за реструктурирање пензијског система. - Тренутна вредност бања над којима Фонд 
доказује право својине достигла је чак 500 милиона евра, али је тај новац "заробљен". Зато је 
несхватљив однос државе према овој чињеници, нарочито што су стратешки партнери из 
разних земаља већ годинама уназад заинтересовани за партнерски однос са Фондом. А то би 
значило огроман подстрек реструктурирању Фонда јер би се коначно пронашао стабилан извор 
прихода и пензије не би биле сведене на социјалну категорију као што су данас. 
У последњих годину дана, тврде чланови ове радне групе, Фонд је постао свестан "озбиљности 

ситуације" и престао да проблем око своје имовине гура под тепих. 

- Није реч само о бањама, већ о читавом списку инфраструктурних објеката међу којим је 
најатрактивнији Сава цетар, Клинички центар Србије... - додаје Гргуревић. 
Само у изградњу Клиничког центра Србије Фонд је, према данашњој вредности, уложио 
44.355.767 евра. За осталу имовину тек се рачунају расходи, па су на реду ревалоризације још 
119.518 квадрата пословног простора у којима се налазе седишта филијала, али и око 600 
станова, хартија од вредности, акција у предузећима. 
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РС: Откази пљуште на све стране 
Г. ВРАНИЋ  

Узнемирујуће бројке о незапослености на подручју Републике Српске где се 

свакодневно затвара понека фирма. Вишком проглашено 3.900 радника, а толико 

их је отишло и "добровољно" јер није примало плату 
БАЊАЛУКА - Званично објављен број незапослених у Српској као и у Федерацији БиХ је 
забрињавајуће велики - премашио је цифру од пола милиона, што значи да је близу једна 
трећина становника БиХ без посла. 
Из завода за запошљавање оба ентитета ипак пласирају утешне податке - да се број оних који 
немају посла смањио у априлу у односу за март за 2.391 лице, или за 0,44 одсто. 
У Српској је, према подацима завода и служби за запошљавање, у априлу на евиденцији 
незапослених лица било 154.479 лица, што је, како наводе, мање за око 1.411 или 0,91 у односу 
на март. 
 

У Савезу синдиката Републике Српске истичу да ове статистичке податке о смањењу броја 
евидентираних незапослених у Српској не треба посматрати као тренд раста запослености у 
Српској, јер нема реалних основа за такву констатацију. 
Божана Радошевић, стручни сарадник за економска питања, нагласила је за наш лист да ССРС 
посебно прати кретања незапослености и запослености од 2008. године, када је БиХ примарно 
већ осетила последице првог таласа светске економске кризе, те да нема значајнијих 
позитивних помака ових трендова. Она је додала да је у прва четири месеца ове године 
технолошким вишком проглашено 3.900 радника у РС. 
- Наравно, видљиво је мало побољшање у односу на прошлу годину од 16 одсто, када је посреди 
овај начин отпуштања радника, али то не значи да се смањује незапосленост - додала је 
Радошевићева. 
Она је додала да је прошле године на овај начин без посла у РС остало око 4.600 радника. У 
ССРС додају да је и даље значајан број радника РС који остаје без посла услед стечаја и 
ликвидације предузећа и да статистика у овом случају не показује реалну цифру. 
СТРУКТУРА НЕЗАПОСЛЕНИХПОСЛОДАВЦИ су заводима и службама запошљавања у БиХ 

пријавили 2.488 потреба за запошљавањем нових радника, док је регистровани број лица 

којима је престао радни однос у априлу износио 4.739. Од укупног броја незапослених 162.091 

су неквалификовани радници, 11.395 полуквалификовани, 188.079 квалификовани, 3.891 

висококвалификовани, 135.250 са средњом стручном спремом, 7.503 са вишом стручном 

спремом и 30.227 са високом стручном спремом. 

- Према статистици, око 230 радника од 1. јануара до 1. маја ове године је остало без посла 
услед стечаја, прошле године у истом периоду на овај начин без посла је остало 1.500 радника. 
Али наша истраживања су показала да велики број радника и пре покретања стечаја напушта 
предузеће, јер не прима плату, а они се не евидентирају - наводи Радошевићева. 
У прва четири месеца ове године око 3.100 радника у Српској је остало без посла на основу 
потписивања овог спорног раскида уговора о раду, а прошле године у овом периоду на овај 
начин је остало без посла око 3.500 радника. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:381936-RS-Otkazi-pljuste-na-sve-strane
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БЕСНЕ СТЕЧАЈИ 
БАЊАЛУКА - У Републици Српској је од 2002. године до 31. децембра 2011. покренуто 856 
стечајних поступака у предузећима, од чега су окончана 583 поступка, шест је обустављено, а 
267 је у току, наводи се у извештају о раду Пореске управе Републике Српске за прошлу годину 
објављеном на сајту ове институције. У истом извештају наводи се да је само у прошлој години 
покренут стечајни поступак код 130 пореских обвезника. 
Пријављена потраживања износе 115,4 милиона КМ, од чега су призната потраживања у износу 
од 86,8 милиона КМ, наводи се у извештају који је потписала директорка Пореске управе РС 
Зора Видовић, и додаје да је у 2011. години по свим покренутим стечајним поступцима 
наплаћено 129.931 КМ, док је по 35 раније започетих поступака наплаћено 3,16 милиона КМ. 
Број покренутих ликвидационих поступака код пореских обвезника у РС је много већи. Од 1.773 
покренута ликвидациона поступка, 1.216 их је окончано, 238 поступака је обустављено, док је 
319 поступака у току. 
Током 2011. године донесено је 129 решења о ненаплативости пореских обавеза по основу 
отписа стечајних потраживања на износ дуга од 42,53 милиона КМ. (А. М.) 
 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/326048/Radnici-MB-gas-oila-nastavljaju-protest-ispred-Ministarstva-ekonomije 

Радници "МБ гас оила" настављају протест 
испред Министарства економије 

Бета  

Запослени у предузећу за трговину нафтним дериватима "МБ гас оил" из Београда, који већ 

неколико дана протестују испред Министарства економије, најавили су данас да ће наставити 

протест и у наредна четири дана. 

Група запослених паркирала је неколико цистерни пред Министарством економије у 

понедељак и тако започела вишедневни протест 

Председник синдиката тог предузећа Зоран Ђумић казао је на конференцији за новинаре да 

запослени у МБ гас оилу траже поништавање одлуке којом се сувласнику фирме Бојану Коцићу 

враћа могућност одлучивања.  

Он је нагласио да Коцић жели да угаси фирму, али за то нема основа, јер "МБ гас оил" добро 

привређује, остварује профит и нема пороблема са пословањем. 

  

- Гашењем фирме би око 300 запослених, од којих је око 70 одсто кредитно задужено остало на 

улици - казао је Ђумић и нагласио да радници неће одустати од протеста док се не испуне 

њихови захтеви и не примени закон. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/326048/Radnici-MB-gas-oila-nastavljaju-protest-ispred-Ministarstva-ekonomije
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Адвокат запослених који су у протесту Ненад Зафировић, казао је да су "МБ гас оил" основали 

2003. године са по 50 одсто власништва Милета Брежанчић и Бојан Коцић. 

  

Зафировић је казао да један од власника може да тражи гашење фирме, али да је то екстремна 

одлука која се доноси ако предузеће лоше послује, што овде није случај. 

  

Коцић је након конференције за новинаре коју су организовали радници у протесту, а којој је и 

он присуствовао, новинарима негирао да жели да угаси фирму и да радници остану без посла. 

  

- Циљ моје тужбе је увођење принудне и независне управе која ће обезбедити нормално 

функционисање фирме док се не реше сувласнички односи, јер други сувласник, Миле 

Брежанчић све време одбија да сарађује - казао је Коцић. 

  

Он је нагласио да "Брежанчић својим насилним, криминалним и незаконитим поступцима 

врши притисак на Министарство економије и регионалног развоја у циљу доношења одлуке 

која њему лично одговара, а чији је циљ да мене (Коцића) као другог оснивача у потпуности 

избаци из фирме и да све пословне одлуке искључиво он 

(Брежанчић) сам доноси." 

  

Према речима Коцића, Брежанчић организовано са представницима синдиката "МБ гас оил" 

доводи у тежак положај пред банкама и другим повериоцима и тако директно одбија великог 

иностраног купца који би решио постојеће проблеме. 

  

- Од самог почетка кризе, Брежанчић свесно и намерно саботира сваки мој напор, предлог и 

одлуку да нађемо најбоље и најповољније решење за излазак фирме из кризе, а што може 

имати за последицу довођење фирме на руб пропасти - казао је Коцић. 

  

Група запослених у "МБ гас оилу" у понедељак, 28. маја је започела вишедневне протесте пред 

Министарством економије Србије паркирајући неколико цистерни. 

  

"МБ гас оил" увози течни нафтни гас из Русије, Казахстана и Украјине, има 22 бензинске пумпе 

у Србији и четири складишта, има годишњи промет од 130 милиона евра, а месечно у буџет 

Србије уплаћује 22 милиона динара за акцизе. 

  

Запослени у "МБ гас оилу" раније су казали да су проблеми између сувласника тог предузећа 

настали након што су у новембру 2011. ухапшени извршни директор фирме и комерцијалиста 

који су у сарадњи са власником и возачима аутопревозника "Даки петрол" мешали гориво са 

бензином ниског квалитета и оштетили "МБ гас оил" за 4,3 милиона динара. 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Mala-vajda-od-zamrzavanja-penzija-i-plata.sr.html 

Мала вајда од замрзавања пензија и плата 
ПУПС ће учинити све да не дође до замрзавања и смањења примања 1,6 милиона пензионера. 

– Измена пореског система једна је од дугорочних мера решавања питања огромне јавне 

потрошње 

 
Предлог Фискалног савета да се као могућа мера штедње замрзну пензије и плате у јавном 
сектору, а да се старосна граница за одлазак у пензију за жене изједначи с мушкарцима, 
краткорочно је решење и није најбољи одговор на претњу превеликог јавног дуга који прети да 
експлодира већ ове године. Да до тога не би дошло потребно је спровести што пре и дугорочне 
мере, пре свега, кроз измену пореског система. При том се ту не мисли на повећање пореза, 
мада се и то предлаже, изјавила је јуче за „Политику” Милица Бисић, порески стручњак. 

– Пошто плате у јавном сектору и пензије чине три четвртине буџета, који је у много већем 
дефициту од предвиђеног, није чудо што је ово једна од ватрогасних мера. С тим што је овде 
реч о краткорочним мерама, односно тренутном гашењу пожара – каже она. 

– Држава мора овај проблем трајно да реши кроз измену пореског система, што не значи 
директно повећање пореза, већ потпуно другачији однос према пореским обавезама. Пре свега 
да држава научи да на време измирује своје обавезе, што до сада није био случај, јер је управо 
она генератор неликвидности – апелује Бисићева. 

– Када се говори о замрзавању плата и пензија треба ићи или на њихово потпуно умањење, 
односно поставити питање да ли нам је заиста потребан толики број агенција и толика 
администрација, а друга могућност је релативно смањење односно њихово замрзавање – 
појаснила је Бисићева. 

Мома Чолаковић, из ПУПС-а, каже да дели забринутост економистаупозоравају на могући 
сценарио замрзавања или смањења пензија, али каже да ће ПУПС током формирања владе 
потенцирати управо питање редовне исплате пензија. 

– Не би било добро ни да се пензије замрзавају, а поготово да се смањују. Зато ПУПС стално 
понавља да се не може ићи само у реформу пензијског система који је озбиљне промене већ 
претрпео у претходној влади, него с променама у економији – наглашава он. 

Економске реформе, односно побољшање и повећање индустријске производње, већа 
запосленост, смањење сиве економије, довешће до већег прилива пара у буџет, а самим тим и 
обезбедити редовну исплату пензија – категоричан је Чолаковић 

Ситуација би се знатно побољшала када би однос једног запосленог према једном пензионеру 
био 2,5 према један. Једино тако би систем исплата пензија био одржив. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Mala-vajda-od-zamrzavanja-penzija-i-plata.sr.html
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На питање да ли је могуће избећи најављени сценарио – замрзавање плата и пензија и у новој 
влади – Зоран Попов, економиста и стручњак за пензије, каже да би таква одлука била лоша, 
јер би се тиме додатно продубила криза у земљи. 

– Замрзнуте пензије и плате значе аутоматски и смањење тражње. То за собом вуче мању 
производњу и даље отпуштање радника, што ће додатно осиромашити касу. Одрживи 
економски раст и развој једино су решење да се не понавља сценарио из 2008. године – 
категоричан је Попов. 

Није у реду, објашњава Попов, ни да пензије увек буду прве на удару штедње у јавној 
потрошњи. Када би се смањила корупција у систему јавних набавки и уштедело око 800 
милиона евра, трећина износа, који ће ове године држава дати из буџета за покривање мањка у 
каси, ПИО би био намирен. 

Уколико се нова влада одлучи на кресање издатака то ће само дати контраефекат, каже он и 
додаје да Србија не треба по сваку цену да прихвата предлоге ММФ-а који ће и ако поново дође 
у Србију предложити да се иде на кресање плата и пензија. Влада добро треба да промисли о 
последицама такве одлуке, а ММФ такву причу прича свуда у свету. Питање је да ли их треба 
послушати, упозорава Попов. 

Иако су пензије у априлу повећане 3,46 одсто, оне су због пада динара од почетке године 
обезвређене за око 15 процената, па је питање како с даљим њиховим обезвређивањем 
омогућити колико-толико пристојну старост за пензионере.  

Мирослав Здравковић, економиста, каже да најаве о замрзавању плата и пензија нису 
спекулације, већ реалност с обзиром на то да је ситуација у јавном сектору изузетно лоша. 

Једини начин да до тога не дође јесте да се крене с благим повећањем броја запослених, да се 
повећа економска активност, а самим тим и пореска. Здравковић не види да би у оваквим 
околностима Србији ишта могло помоћи, па ни долазак Међународног монетарног фонда чији 
су захтеви познати када је у питању јавни сектор и даља реформа Фонда ПИО, каже он. 

Као и после свих претходних избора, тако се и сада тражи начин да се отрезнимо од свакојаких 
обећања, а то неће заобићи ни најстарију милионску популацију. Лоша искуства из претходне 
владе која је обећавала да ће пензије расти до нивоа од око 70 одсто од просечне зараде, а 
мандат завршен с учешћем априлских пензија у зарадама од 58,2 одсто, само ће се продубити. 

Нико више и не подсећа на обећања да ће пензије у часу када достигну наведених 70 одсто 
просечне зараде наставити да се усклађују са 100 одсто плата. Колико је ситуација драматична 
потврђује и чињеница да у Србији у овом часу има око 13.000 пензионера чија је породична 
пензија мања од социјалне помоћи. 

Целу ситуацију додатно подгрева и чињеница да се процент издвајања за исплату пензија из 
буџета са 47 повећао на 49 одсто, јер су се у међувремену Фонду ПИО припојили и војни 
пензионери. 

Јасна Петровић 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Srbija-zapada-u-krizu-javnog-duga.sr.html 

Криза јавног дуга 
Фискални савет предлаже повећање ПДВ-а на 22 одсто уз смањење оптерећења на зараде са 65 

на 54 динара за сваких сто динара плате 

Србији прети криза јавног дуга. Због тога плате и пензије треба да се замрзну до краја ове и 
целе 2013. године. Неопходна је пореска реформа смањивањем пореског оптерећење на зараде, 
а да се истовремено већ за месец дана повећа ПДВ на 22 одсто. Алтернатива може бити да се 
ПДВ повећа на 20 одсто, а да се плате и пензије смање за пет до шест одсто. И у варијанти овог 
предлога подразумева се смањење пореског оптерећења на зараде са 65 на 54 одсто за сваких 
исплаћених 100 динара од јануара наредне године. 

Ово је предлог Фискалног савета као део пакета мера фискалне консолидације за период 2012–
2016, који је јавности јуче представљен. Предлог је, према речима Павла Петровића, 
председника Фискалног савета, у претходна два дана послат новоизабраном председнику 
Републике и парламентарним странкама. 

– Уколико се ништа не предузме јавни дуг ће на крају ове године износити преко 55 одсто БДП-
а. Фискални дефицит ће се повећати на преко шест одсто БДП-а, а биће потребно 2,5 
милијарди евра новог задуживања до краја године за финансирање фискалног дефицита и 
отплату главнице претходног задуживања. Одустајање од штедње већ у овој години значиће 
кризу јавног дуга, инфлацију, неконтролисан пад динара, пад запослености и стандарда – 
рекао је Петровић уз оцену да је мере могуће спровести и без ММФ-а, али да ће с њим бити 
лакше. 

................................................. 
Цео текст прочитајте у штампаном издању од 31. маја. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/drzava_koci_socijalni_dijalog.4.html?news_id=241258 

Поједина удружења послодаваца тврде да имају репрезентативност, али да не могу да 

добију потврду о томе 

Држава кочи социјални дијалог 

АУТОР: Љ. БУКВИЋ 

Београд - Владавина министра рада Расима Љајића социјалним дијалогом у Србији тренутно је 

у фази мировања, на стенд бају, јер је засад непознато да ли ће исти остати на том месту по 

формирању нове владе. Како год, захтеви за репрезентативност појединих удружења синдиката 

и послодаваца и даље ће остати у фиокама Министарства рада. Није тајна да многа удружења 

имају све више чланова, али не и право приступа Социјално-економском савету, у ком 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Srbija-zapada-u-krizu-javnog-duga.sr.html
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/drzava_koci_socijalni_dijalog.4.html?news_id=241258
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суверено, осим државе, седе и представници Самосталног синдиката, УГС Независност и Уније 

послодаваца Србије. 
Од свих њих, једино је Самостални синдикат наочиглед свих од Министарства рада добио 
потврду о репрезентативности. За остале се не зна. Списак оних који желе да буду део 
социјалног дијалога у Србији све је дужи а међу њима, када говоримо о удружењима 
послодаваца су и Асоцијација малих и средњих предузећа, али и Удружење Послодавац. 

Милан Кнежевић, потпредседник Асоцијације малих и средњих предузећа каже за Данас да је 
Љајић направио себи „икебану од нерепрезентативних организација како би држава могла 
неограничено да подиже минималну цену рада и самим тим плате у јавном сектору“. То се, 
тврди Кнежевић и десило у фебруару и марту када су зараде у јавном сектору скочиле за 12 
одсто. 

Кнежевић истиче да је само прошле године за рад СЕС-а, а на име субвенција за привреду, 
утрошено 240.000 евра и да је много боље било да су се тим новцем финансирала нека мала 
предузећа. 

- Огорчени смо због свега што се дешава, јер смо захтев за утврђивање репрезентативности 
предали још 2008. Добили смо и пресуду Управног суда - напомиње Кнежевић. Од суда 
пресуда, а од Министарства одговор и то непосредно пред парламентарне изборе. 

Председник ове асоцијације Жарко Милисављевић тврди за наш лист да је одговор који је 
стигао готово четири године после подношења захтева, био да - уреде документацију. 

- Наш пример је најбољи случај да се покаже о каквом се овде циркусу ради. Министарство се 
оглушило о наше захтеве, али и о пресуду Управног суда - напомиње Милисављевић. Оно што 
они сада могу да ураде јесте да сачекају да се формира влада и да онда све почну испочетка. 
Асоцијација иначе има 141.000 чланова који запошљавају 230.000 људи у Србији. Удружење 
Послодавац постоји две године, а има укупно 42.665 чланова који запошљавају више од 
537.000 људи. Амбиција људи окупљених у овом удружењу јесте да се укључе у социјални 
дијалог, а председник Миодраг Костић каже за Данас да су они захтев за утврђивање 
репрезентативности поднели још марта прошле године. 

- Наше удружење заступа највећи број компанија, свих величина, са највећим бројем радника, 
утврђеним на несумњив начин. Међутим, ни након истека периода од више од годину дана, 
чланови Удружења нису добили одговор Министарства рада - истиче Костић. 

Држава, односно ресорно Министарство, напомиње Костић, треба пре свега да измени Закон о 
раду у делу којим се уређује питање репрезентативности синдиката и удружења послодаваца, 
или да донесе посебан закон којим ће се ово питање регулисати. „На овај начин ће створити 
предуслови за учешће легалних и легитимних представника синдиката и послодаваца у 
Социјално-економском савету“, напомиње он. Костић каже да у тренутку када је, под 
притиском другог таласа светске економске кризе на недовршене транзиционе процесе, 
неопходан минималан социјални консензус, Србији потребан социјални дијалог. 

- Не само да нема социјалног дијалога, него сагласности нема ни међу синдикатима, ни међу 
удружењима послодаваца. Синдикати су разједињени, а једино формално признато 
репрезентативно удружење послодаваца у СЕС-у није стварни репрезент послодаваца, ни по 
законским критеријумима, нити по одлукама које доноси или прихвата - истиче Костић. Утисак 
је, каже Костић, да су одлуке у вези са социјално економским питањима и регулативом у овој 
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области наметнуте тренутним потребама чланова СЕС-а, а да се дијалог, ако га уопште има, 
одвија између Владе и синдиката с једне, и Владе и послодаваца с друге стране, док најважнијег 
разговора између послодаваца и синдиката нема. У Удружењу Послодавац озбиљно рачунају да 
буду део социјалног дијалога и због тога су, према речима директорке Удружења Јоване 
Мајсторовић, поднели иницијативе за доношење Закона о спречавању нерегистроване 
делатности, за утврђивање минималне цене рада и повећања неопорезивог дела зараде, измену 
Закона о пореском поступку и пореској администрацији, као и доношењу Закона о оснивању и 
репрезентативности синдиката и удружења послодаваца. 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/beograd/resavaju_samo_hitne_slucajeve.39.html?news_id=241302 

Градски центри за социјални рад штрајкују од 2. априла 

Решавају само хитне случајеве 
АУТОР: Б. КАРОВИЋ 

Сви центри за социјални рад, осим центра у Раковици, у штрајку су од 2. априла. Ипак, поштује 

се минимум процеса рада и, како за Данас објашњава Лела Марковић из синдиката 

Независност, решавају се само хитни случајеви. 

 

- На улазу су постављени дежурни тимови који примају захтеве и одлучују који су случајеви 
хитни. То су углавном случајеви који се односе на решавање питања исплате једнократне 
новчане помоћи - каже Марковићева. 

Она објашњава да су са Градом, који је оснивач Центра, постигли договор да се из надлежности 
Центра изместе послови субвенција за 65.000 корисника који нису на њиховој евиденцији. 

- Такође, постигнут је и договор у вези са плаћањем процене ризика на радном месту, затим у 
вези са лекарским прегледима и привођењу безбедној намени објекта Центра на Вождовцу и 
Новом Београду. Договор је постигнут и по питању формирања радне групе која ће израдити 
Предлог протокола о сарадњи са јавним службама и институцијама на територији Града - 
наводи наша саговорница. 

Међутим, у преговорима са Градом није постигнут договор по питању запошљавања додатног 
броја људи за градске послове и начину на који би се послови Града одвојили од послова 
Републике. Није уважен ни захтев штрајкачког одбора да се запосленима у Центру који 
обављају републичке послове, а реч је о њих 483, плати накнада у висини једне просечне зараде 
у Граду за рад локалних послова које од 2005. године обављају за Град. Како наводе, у овом 
случају се чак 75 одсто од укупног обима посла обави за Град. 

С друге стране, представници штрајкачког одбора преговарали су и са надлежним 
Министарством рада и социјалне политике и том приликом је договорено да ће се обезбедити 
средства за систематске лекарске прегледе запослених у Градском центру за социјални рад, 
које Министарство финансира, као и да ће се уједначити ниво коефицијената за обрачун и 
исплату плата спремачица првог степена стручне спреме у Центрима са спремачицама првог 
степена стручне спреме у установама социјалне заштите за смештај корисника, а све то 
приликом доношења нове Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у 
јавним службама. 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/beograd/resavaju_samo_hitne_slucajeve.39.html?news_id=241302
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Без новца за сталну доступност 
Како објашњавају у синдикату Независност, у преговорима са Министарством рада и 
социјалне политике није постигнут договор у вези са исплаћивањем новца од безмало четири 
милиона динара за приправност на раду из оквира двадесетчетворочасовне доступности 
неодложних услуга из оквира других јавних овлашћења, за 2011. годину, јер се Центар овим 
захтевом званично никада није обратио Министарству. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/donacija_kao_mamac.4.html?news_id=241259 

Поједине банке ушле у аранжмане са синдикатом Телекома како би обезбедиле да се 

акцијама које су подељене запосленима тргује преко њих 

Донација као мамац 
АУТОР: А. МИЛОШЕВИЋ 

Београд - Трговање акцијама Телекома Србије још није ни почело, а банке се већ утркују и свим 

средствима покушавају да обезбеде што већи део колача, који се очекује кад се на берзи појаве 

хартије највреднијег телекомуникационог предузећа у Србији. Неке од њих су у томе очигледно 

отишле предалеко, па је Комисија за хартије од вредности јуче издала саопштење у којем 

наводи да су поједине банке ушле у аранжмане са синдикатом, односно удружењем акционара 

у Телекому, који од својих чланова тражи да закључе уговоре о продаји својих акција са тачно 

одређеном банком, при чему се упозорава да је такво понашање банака незаконито.  

 
Иако у Комисији нису хтели да наведу о којој се банци ради, Данас сазнаје да је у питању 
Војвођанска банка, која се о заступништву договорила са Удружењем акционара Телекома, 
односно са њиховим синдикатом, што нам је јуче потврђено и у самом синдикату. У Комисији 
кажу да не знају да ли је синдикату или удружењу, банка платила како би акционаре Телекома 
упућивали на њу, док у синдикату тврде да нису добили „ни банке“, али да је „могуће да ће им 
Војвођанска банка касније дати донацију“. 

Како се истиче у саопштењу, „Комисија има сазнање да поједине банке врше промотивне 
активности сами или у сарадњи са удружењима акционара и синдикатима запослених у 
Телекому, нудећи им своје услуге“. 

- Овакве активности су дозвољене само ако су јасно означене као промотивне, а њихов садржај 
у складу са прописима које банке морају да поштују. Такође, поједина удружења или синдикати 
траже од својих чланова да закључе уговоре са тачно одређеним банкама ради предстојећег 
трговања акцијама, не откривајући притом природу свог односа са препорученом банком, нити 
критеријуме по којима је извршен њен избор, што је супротно прописима. Имајући у виду 
наведено, Комисија је упутила овлашћеним банкама писмене опомене - истиче се у саопштењу 
и додаје да акционари могу да изаберу било коју банку или акционарско друштво и да преко 
њега продају своје акције, а списак свих њих је доступан на веб-сајту Комисије. 

Мирослав Јоксимовић, председник синдиката Телекома, каже да у њиховом договору са 
Војвођанском банком нема ничег забрањеног те да је свим радницима објашњено да могу да 
ангажују било коју банку, односно брокера којег желе. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/donacija_kao_mamac.4.html?news_id=241259
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- Војвођанску банку смо изабрали из четири разлога. То је банка са највећим искуством у овим 
питањима, пошто је преко ње продају својих акција спровело 27.000 радника НИС-а. Друго, 
Војвођанска банка је корпоративни агент Телекома Србије. Она има филијале по целој Србији, 
тако да радници из Пирота или Лесковца не морају да путују у други град да би дали налог за 
продају својих акција. И на крају, ако погледате обим трговања брокерских кућа у Србији, 
видећете да је Војвођанска банка у самом врху, односно на трећем месту - објашњава 
Јоксимовић. 

Упитан за природу уговора између Удружења акционара и ове банке, он каже да је свим 
радницима при учлањењу у Удружење понуђено да потпишу сагласност да их Војвођанска 
банка контактира поводом продаје акција и затим је списак са именима и бројевима телефона 
тих акционара достављен Војвођанској банци. 

То даје огромну стартну предност овој банци у односу на њене конкуренте, али Јоксимовић 
тврди да ни синдикат ни Удружење нису узели „ни динара“ од Војвођанске банке. 

- То не значи да некад можда нећемо потписати уговор са њима. То не мора да буде за 
трговање, већ може да буде и донација - каже Јоксимовић, понављајући да до сада нису узели 
„ни банке“ од Војвођанске и да чак не наплаћују ни чланарину за приступање Удружењу, али да 
ће и то вероватно у једном тренутку морати да уведу, како би могли да финансирају даљи рад. 

- Све банке се сад боре за тржиште од 550 милиона евра, колико вреде акције, па сад пријављују 
једна другу Комисији - верује Јоксимовић. 

Према његовим речима, Војвођанска банка је у договору са Удружењем акционара радницима 
Телекома понудила повољније брокерске услове, који подразумевају провизију од 0,5 одсто од 
вредности трансакције. У међувремену се, како каже, појавило још пет, шест банака које нуде 
чак и повољније услове од Војвођанске, односно ниже провизије, али са „скривеним 
трошковима, попут годишње накнаде од 200 динара за вођење рачуна, коју Војвођанска банка 
не наплаћује“. 

Промотивна акција или већ уговорен посао 
Војвођанској банци смо јуче послали низ питања у вези са њиховим аранжманом са 
Удружењем акционара и синдикатом Телекома, укључујући и то да ли су акционаре позивали 
да дођу и потпишу уговоре или су им своје услуге нудили као само једну од могућности које 
имају, те да ли су и колико новца дали Удружењу, односно да ли ће им дати „донацију“. 
Питали смо их и колико су акционара до сада позвали на бројеве које су добили од Удружења. 
У банци су се најпре позивали на то да се у саопштењу Комисије не наводи име спорне банке, 
али када смо им предочили да имамо потврду да су у питању они, обећали су нам одговоре 
током дана. 
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Комуналије и храна поједоше стандард 
 

Ако поредимо плате и стандард који смо имали пре четири године са садашњим, 
може само да нас заболи глава. У тренутку када је евро био најслабији, у јулу 2008. 
и износио 78,5 динара, просечна плата је била 33.058 динара, 

односно 421 евро. Просечна плата ове године износила је око 40.000 динара, и могло је за 
њу да се купи око 360 евра. А цене намирница и других потрепштина и у овом месецу 
расту, расте и евро те се могу очекивати само нова поскупљења.  Додуше, према последњој 
статистици порасле су нам и плате, али априлских око 42.000 не могу се посматрати као 
„обичне” зараде јер је у многим фирмама исплаћен регрес за годишњи одмор, а погурао их 
је јавни сектор. 

Елем, са просеком смо 2008. године могли да подмиримо трошкове потрошачке корпе, а сада 
нам је потребна барем једна и по зарада. На трпезу трошимо више од 40 одсто кућног буџета, а 
за становање, струју, гас, вода, превоз чак 27 одсто прихода у домаћинству. Рецимо, просечан 
рачун за стан од 50 квадрата 2008. био је 3.000 динара, а сада два пута толико.  Управо то су 
прави показатељи нашег животног стандарда. Када подмиримо трпезе и платимо рачуне 
остане тек покоји цванцик. А где смо спрам Европе најбоље говори податак да је  прошле 
године у просеку на храну домаћинстава у ЕУ одлазило 14,1 одсто кућног буџета. Будући да 
просечно домаћинство у Србији за храну троши скоро половину породичних прихода, за друге 
издатке, као што су култура, рекреација, одлазак у ресторан... остаје и по неколико пута мање 
него што је уобичајено у земљама Европске уније, у којима је храна мање битна ставка од 
комуналија. Једине земље ЕУ у којима се, попут Србије, на храну троши више него на стан су 
Литванија, Малта, Португал и Румунија, показују подаци европске статистике, односно  
Еуростата. Због тога просечном српском домаћинству које месечно троши око 48.000 динара 
остаје тек сваки десети динар за културу и рекреацију, одлазак у ресторан или обнављање 
намештаја. Србија је, на први поглед, у предности кад су у питању трошкови за станарину, воду, 
струју и грејање, на које у Србији одлази око 15 одсто, а у ЕУ скоро четвртина издатака. У 
структури потрошње српских домаћинстава, на куповину одеће и обуће отпада 4,8 одсто. 

Поменимо, потрошња домаћинстава у првом тромесечју ове године је, према проценама, 
остварила незнатан раст од 0,1 одсто десезонирано и позитивно утицала на бруто домаћи 
производ (БДП), наведено је у Извештају Народне банке Србије о инфлацији. На раст 
потрошње указује раст промета у трговини на мало, као најзначајнији индикатор, који је, 
према процени НБС, у првом кварталу порастао за три одсто десезонирано. Реални приходи 
домаћинстава по основу зарада, пензија и социјалних примања, као основни извор 
финансирања потрошње, остварили су раст у првом тромесечју, чему је највише допринео 
пораст зарада. Рекло би се - охрабрујући подаци. Али, у то је тешко уверити оне који живе од 
српског просека. Према подацима Републичког завода за статистику, домаћинства у Србији 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/komunalije-i-hrana-pojedose-standard
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која у просеку имају скоро три члана у 2011. години су месечно располагала са скоро 52.000 
динара. 

С. Глушчевић 
  

У корпи 200 динара 
Грађани дневно, у просеку, у супермаркетима пазаре робу у вредности од 600 динара. 

За ту суму могу се купити само најосновније намирнице: хлеб, јогурт, млеко, пилеће месо и по 
килограм кромпира и јабука. Међутим, просечан рачун у малим радњама је тек око 200 
динара. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/letuje-se-bez-regresa-radi-bez-toplog-obroka 

Летује се без регреса, а ради без топлог 
оброка? 
 

У већем делу приватног сектора, послодавци и синдикати још се нису сагласили о 
износу регреса и топлог оброка. У металском сектору, послодавци су спремни да 
месечно исплате део који припада радницима,али не и оно што одлази у државну касу, 
односно порезе на та давања. 

Међу запосленима, који иза себе имају године стажа, много је оних који принадлежност - 
регрес, нису никад ни видели, а многима се ова, али и ставка - топли оброк, исплаћују у оквиру 
зараде, па будући да су већини радника оне веома мале, ни не знају да су регрес и топли оброк 
део плате. 

Наравно, као и увек, има и фирми, предузећа и компанија, које редовно исплаћују регрес и 
топли оброк, али их је далеко мање него оних других. Наиме, због кризе, проширено дејство 
Општег колективног уговора, замрзнуто је одмах по усвајању, а већина запослених је у 
међувремену остварила већи део права из тог уговора. Најзначајнија ставка тиче се исплате 
већег топлог оброка и регреса. Запослени у јавним службама изборили су се за то посебним 
колективним уговорима, а у приватном сектору – проширено дејство општег уговора важи 
само у четири индустријске гране. 

По речима председника Савеза самосталног синдиката Војводине   Милорада Мијатовића,  
тешко је рећи колико радника прима регрес и топли оброк, јер је ситуација врло шаролика, 
негде је реч о сасвим малим износима, јер није јасно одређено износ, односно за оне који нису 
потписали колективне уговоре, то није регулисано законом, док у друштвеним предузећима, 
јавним делатностима, образовању, здравству, нису посебно изражени, већ се примају у оквиру 
плате. 

- У синдикату сматрамо да се мора јасно одредити колико се средстава одваја за топли оброк, а 
колико за регерес  и да је неохпдоно да се ова средства солободе пореских давања - каже 
Мијатовић. -  Исплата топлог оброка и регреса не сме се посматрати као нешто што оптерећује 
послодаце, а важно је да се прецизно одреди износ за те две ставке, које би биле изван плате, 
како не би дошло до злоупотреба. Такав начин исплате топлог оброка и регреса требало би да 
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буде уобичајен, и то је интенција ако се жели увођење реда у област рада  - да радници буду 
пристојно плаћени и да могу да живе од свог рада. 

Стварност за многе раднике је другачија, јер рецимо, за око 100.000 металаца, колективни 
уговор потписан је недавно, а примена новог обрачуна за топли оброк и регрес очекује се тек за 
три месеца. Наравно, уколико надлежни изађу у сусрет послодавцима и та давања ослободе 
опорезивања и захтеву синдиката да основа за обрачун не буде минимална, већ просечна 
зарада. По речима Зорана Вујовића из Самосталног синдиката металаца, минимална зарада је 
социјална категорија и није основ за обрачун других категорија као што је то топли оброк или 
регрес. Уместо да регрес буде једнак минималној заради, а топли оброк 20 одсто зараде, 
синдикат металаца тражи више, да топли оброк износи 15 одсто просечне зараде, а регрес да 
буде у висини 75 одсто те зараде. Послодавци су спремни да месечно исплате део који припада 
радницима, али не и оно што одлази у државну касу. Како каже Небојша Атанацковић из Уније 
послодаваца Србије, то би било 8.500 динара, али када се на то дода још 63 посто за порезе и 
доприносе, долази се до великих износа, који немају смисла. 

Иначе, у већини европских земаља давања за топли оброк и регрес су ослобођена пореза, а 
стручњаци сматрају да су захтеви послодаваца оправдани, те да свако пореско растерећење, 
подстиче запошљавање. По речима економисте Данила Шуковића, смањења прихода у буџету, 
уколико се на ова средства не би плаћао порез, могао би се решити, однсоно средства 
надоместити, већим опорезивањем богатог слоја становништва и увођењем прогресивног 
пореза на високе дохотке, опорезовањем луксузне робе и имовине. 

Д. Млађеновић 
  

Близу и далеко 
У Србији, за сада око 300.000 радника у приватном сектору има права по општем колективном 
уговору, а он важи за запослене у области грађевине, пољопривреде, хемијској и металској 
индустрији Близу потписивања био је и сектор услуга, али су, због априлског поскупљења 
радног сата, послодавци израчунали да нису у могућнсоти да својим радницима повећају и 
топли оброк и регрес. 

 

http://www.dnevnik.rs/vojvodina/samo-sloga-%E2%80%9Cjugoremediju%E2%80%9D-spasava 

Само слога “Југоремедију” спасава 
 

ЗРЕЊАНИН: В. д. директора Фабрике лекова “Југоремедија” Здравко Деурић 
казао је, пред Скупштину акционара заказану за 29. јун, да држава, као власник 42 
одсто зрењанинске фармацеутске куће, разним притисцима покушава да је 
уништи. 

  

Деурић је позвао акционаре да буду сложни и да на предстојећој Скупштини укажу поверење 
актуелном руководству. Он је, такође, оптужио чланове Удружења “Југоремедија 3”, да воде 
кампању против менаџмента, само како би разјединили акционаре. То удружење, иначе, криви 
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садашње пословодство за тешку пословну ситуацију у фабрици, која је довела до тога да пре 
неколико месеци производња буде обустављена а радници упућени на принудни одмор.  
- Држава не само што није подржала напоре радника и малих акционара на модернизацији 
фабрике, већ је наставила да ствара препреке у нашој борби за “Југоремедију”. Полицијске 
истраге које се више од две године непрестано покрећу против чланова управе “Југоремедије” 
никада нису дале никакав резултат, а тужилаштво се изјаснило да о њима ништа не зна. Ипак, 
присуство полиције у “Југоремедији” добија тако значајан публицитет да озбиљно угрожава 
пословни углед фабрике и онемогућава нормално пословање – свалио је Деурић кривицу на 
државу због лошег стања у фирми.  
По његовим речима, Републички фонд за здравствено осигурање је, уз све то, марта прошле 
године снизио поједине цене “Југоремедијиних” лекова на позитивној листи испод границе 
рентабилности. “Југоремедија” је стављена пред избор да производи ове препарате на своју 
штету, или да попусти под притиском и одустане од производње. У том случају, објаснио је 
Деурић, РФЗО ће их ставити на режим увоза и онемогућити “Југоремедији” повратак на 
позитивну листу. 
- Све ове, и многе друге мере које власт спроводи имају јасан циљ да се фабрика отера у стечај. 
Али, упркос десетогодишњем покушају власти да сломи “Југоремедију”, наши напори су 
препознати у Европском парламенту као шанса за демократизацију Србије. Марта ове године, 
Европски парламент је наставак процеса придруживања Србије ЕУ, између осталог, условио и 
разрешењем приватизационе афере у “Југоремедији”, у време када је њен власник постао 
нишки бизнисмен Јовица Стефановић Нини. Ова подршка из Брисела подстакла нас је да 
поднесемо тужбу против државних институција одговорних за урушавање “Југоремедије” за 
накнаду материјалне штете која је причињена фабрици и акционарима, у укупном износу од 
преко 111 милиона евра – рекао је Деурић и подсетио да је држава дозволила Стефановићу да 
се, док је управљао фабриком, понаша незаконито, што је спречено тек касније, упорном 
борбом радника и акционара који су, након што је приватизација поништена, и преузели 
фармацеутску кућу.   
Деурић је истакао да ће управа “Југоремедије” на Скупштини предложити разматрање 
расподеле средстава од одштете, кроз расподелу дивиденде, или инвестирање у реконструкцију 
ампулног одељења.  
- Обештећење “Југоремедије” и њених акционара је питање дана, уколико останемо сложни. 
Апелујемо на вас да не наседате на кампању “Југоремедије 3” и њених адвоката о мојим 
наводним злоупотребама. Ова кампања до сада није дала никакве резултате, и сада се поново 
покреће само из једног разлога – да би разјединила акционаре на Скупштини – закључио је 
Деурић. 
Ж. Балабан 
  
  
  
Подршка Јелка Кацина 
  
Здравко Деурић тврди да је на састанку који је пре неколико дана имао са специјалним 
изаслаником Европског парламента за Балкан Јелком Кацином, европски званичник дао пуну 
подршку напорима да се антикорупцијска победа у “Југоремедији” заштити од притисака 
власти и да се акционари обештете од последица десетогодишњег кршења њихових власничких 
права.  
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- Кацин је најавио посету фабрици приликом свог следећег доласка у Србију и показао много 
боље разумевање за проблеме и притиске са којима се “Југоремедија” суочава од неких који су 
за њен опстанак егзистенцијално заинтересовани – казао је Деурић.  
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/spreciti-vrbovanje-akcionara-%E2%80%9Etelekoma%E2%80%9C 

Спречити врбовање акционара „Телекома“ 

 
Комисија за хартије од вредности обавестила је јуче мале акционаре компаније 
„Телеком Србија” да су у потпуности самостални и слободни у избору брокерско-
дилерског друштва или овлашћене банке код које ће отворити власнички рачун 

  

и преко којих ће, када се за то створе услови, трговати својим акцијама. У обавештењу на веб 
сајту, Комисија је навела да има сазнање да поједине банке и консултанти нуде своје услуге које 
промовишу на разним предавањима, доставом памфлета, телефонском позивима и сличним 
активностиа, сами или у сарадњи са удружењима акционара и синдикатима „Телекома Србије”. 
Напомињући да су овакве активности дозвољене само уколико су јасно означене као 
промотивне, а њихов садржај у складу са прописима које овлашћене банке морају да поштују, 
Комисија је нагласила да је већ овлашћеним банкама упутила писмене опомене. „Такође, 
поједина удружења или синдикати траже од чланова да закључе уговоре са тачно одређеним 
банкама ради предстојећег трговања акцијама, не откривајући при том природу свог односа са 
препорученом банком, нити критеријуме по којима је изабрана банке, што је супротно 
прописима. Имајући у виду наведено, Комисија за хартије од вредности је упутила овлашћеним 
банкама писмене опомене”, прецизира се у саопштењу. У овом тренутку лиценцу Комисије за 
обављање делатности има 39 брокерско дилерских друштава и осамнаест овлашћених банака. 
Комисија препоручује да се акционари пре доношења одлуке о закључењу уговора, упознају са 
тарифом друштва кад ког желе да отворе власнички рачун и да касније испостављају налоге за 
трговање, односно, са висином накнаде која се наплаћује за услуге отварања и вођења рачуна 
хартија од вредности и провизије инвестиционог друштва или овлашћене банке за трговање 
предметним акцијама. 

Грађани и запослени у „Телекому Србија” добили су акције, али још не могу да тргују док се не 
заврше организационе и администрационе припреме за излазак српског телеком оператера на 
берзу. 

Влада Србије усвојила је 20. априла Закључак о бесплатној подели акција Телекома Србија, 
одредила тржишну вредност капитала у износу од 2,27 милијарди евра, а сваки грађанин ће 
добити по 31 акцију, чија је почетна цена 2,27 евра по једној акцији. 

  

Јоксимовић: Могу да бирају 
Чланови Удружења акционара „Телекома” приликом учлањења су потписали приступницу 
којом су прихватили да им конкретна банка буде агент у заступању и ту нема ничега 
незаконитог, рекао је  Тањуг у председник синдиката „Телекома Србије” Мирослав Јоксимовић, 
који је као и остали синдикати у „Телекому” члан овог Удружења. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/spreciti-vrbovanje-akcionara-%E2%80%9Etelekoma%E2%80%9C
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Удружење акционара „Телекома’’ је пре годину и по дана, рекао је Јоксимовић, склопило са 
Војвођанском банком споразум о заступању чланова тог Удружења у поступку располагања 
акцијама „Телекома”, међутим, Удружење нема користи од тог уговора, док би акционари 
могли да имају. 

Јоксимовић је истакао да свако може да изабере брокерску кућу која му одговара и да се то не 
поставља као услов члановима Удружења, нити је услов да се испишу из Удружења ако 
прихвате другог брокера. „Са Војвођанском банком смо потписали, јер су дали боље услове од 
других - мања провизија трговања, имају филијале по целој Србији, одрадили су посао са 
акицонарима НИС-а, са око 27.000 људи, имају искуства, а такође су победили на тендеру за 
„Телеком” за корпоративног агента, објаснио је Јоксимовић и нагласио да је један од главних 
критеријума за одабир била и стабилност у пословању те банке. 

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1095:kriza-javnog-duga-iza-

coska&catid=31&Itemid=101 

Криза јавног дуга иза ћошка 
 

Србији прети криза јавног дуга већ у овој години, као и неконтролисани пад вредности динара, 
раст инфлације, пад запослености и знатан пад стандарда, па су нужне мере ригирозне 
штедње, укључујући и пореску реформу која подразумева пораст ПДВ-а и замрзавање плата у 
јавном сектору и пензија током ове и идуће године, оцена је Фискалног савета коју је јуче 
саопштио председник те државне институције Павле Петровић. Он је новинарима представио 
план фискалне консолидације за период 2012-2016, који је дан пре достављен новоизабраном 
председнику Србије Томиславу Николићу и парламентарним странкама. 

Петровић је навео да јавни дуг већ сада износи 50 одсто бруто домаћег производа и подсетио да 
је законом предвиђен његов максимални ниво од 45 одсто БДП-а. Према садашњим 
кретањима, јавни дуг наставља да расте с прогнозом да до краја године достигне 55 одсто БДП-
а, уз неопходно задуживање државе за још 2,5 милијарди евра за финансирање дефицита и 
главнице претходног задуживања. Да би се та негативна кретања предупредила, потребно је 
хитно доношење мера за заустављање његовог даљег раста, рекао је. Петровић је нагласио да је 
главни покретач раста јавног дуга висок фискални дефицит, који је већ на крају првог 
тромесечја већи од предвиђеног за 30 милијарди динара, а да ће без предложених мера штедње 
на крају године да нарасте за још 50 до 60 милијарди динара и у номиналном износу 
премашити 200 милијарди динара, па да ће износити 6,2 одсто БДП-а, уместо планираних 4,25 
процената. (страна 3) (са 1. стране) Нова влада би морала хитно да спроведе ригорозне мере 
смањивања дефицита у овој и идућој години, како би се смањио фискални дефицит са 
садашњих 6,2 одсто БДП-а на три одсто БДП-а у 2013. години, односно за милијарду евра, и до 
2016. године био сведен на нулу. Свако одлагање кресања јавне потрошње и смањења 
фискалног дефицита, значиће експлозију јавног дуга и буџетског дефицита, инфлације и курса 
динара, масовна отпуштања, пад плата и пензија, навео је Петровић. Да би се све те непријатне 
појаве спречиле, потребно је предузети сет мера. Краткорочним мерама које сада стартују, 
најпре је потребно зауставити раст јавног дуга током идуће године и средњорочне мере за 
трајно оздрављење јавних финансија, као и структурне реформе, којима се успостављају 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1095:kriza-javnog-duga-iza-coska&catid=31&Itemid=101
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1095:kriza-javnog-duga-iza-coska&catid=31&Itemid=101


22 

 

темељи за висок и одржив привредни раст у средњем року. То подразумева да се током ове и 
2013. године уштеди милијарду евра и оствари уштеда од 2014. до 2016. године од додатних 1,2 
милијарди евра, када би требало да се постигне уравнотеженост буџета. Замрзавање плата и 
пензија обезбеђује уштеде 200 до 300 милиона евра, а уколико стартује већ од октобра 2012. 
године, пореска реформа такође би обезбедила још 300 милиона уштеде и то смањењем 
пореског оптерећења рада са 65 динара за исплаћених 100 динара, на 54 динара од јануара 
2013. године. Реформа такође подразумева и повећање ПДВ-а на 22 одсто од јула ове године, 
или повећање на 20 одсто уз смањење плата у јавном сектору и пензија за пет до шест одсто. 
Такође, потребно је и додатно резање расхода којима ће се у каси обезбедити још 400 милиона 
евра, што обухвата и враћање на стари систем одрживог модела фискалне децентрализације. 
На овај начин ће доћи до привременог погоршања стандарда, али средином 2014. године ће се 
надокнадити губици и до 2016. године биће премашени сви негативни ефекти, објаснио је 
Петровић. Он је навео и да уштеда од милијарду евра није могућа без замрзавања плата и 
пензија и пореске реформе, као и да је на кратак рок потребно знатно веће прилагођавање 
расхода него прихода. Материјално условљена помоћ домаћинствима и минималне пензије 
били би изузети од замрзавања, додао је Петровић и истакао да овакав програм штедње не би 
угушио привредни раст. Он је навео да је снажно обарање фискалног дефицита најбоља 
политика за већи привредни раст, јер да би тиме био повећан кредибилитет земље, као и 
одржавање макроекономске стабилности, уз обарање камата за задуживање привреде и 
становништва. 

Јавне финансије потапају динар 

Неодрживе јавне финансије Србије главни су разлог за непрекидно слабљење динара према 
евру, рекао је јуче председник Фискалног савета Павле Петровић. Курс је само висока 
температура, иза које стоје неодрживе јавне финансије, као запаљење, објаснио је Петровић, 
истичући да је то озбиљна претња и расту инфлације, али да Народна банка Србије у таквој 
ситуацији не може пуно да учини, осим онога што и сада ради - да интервенише на девизном 
тржишту и врши притисак на што бржу фискалну консолидацију. 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1071:Zadu%C5%BEivanje-po-stopi-do-

sedam-odsto&catid=31&Itemid=101 

Задуживање по стопи до седам одсто 
 

Очекивана каматна стопа по којој би Србија могла да се задужи на међународном тржишту 
емитовањем еврообвезница је између шест и седам одсто годишње, под условом да се јавне 
финансије земље додатно не погоршају, изјавио је јуче продекан Београдске банкарске 
академије Малиша Ђукић. Истичући да услови финансирања буџетског дефицита, односно 
каматне стопе приноса која се формира на државне обвезнице зависе од перцепције ризика, он 
је додао да ће инвеститори, односно страни инвестициони фондови, одлучивати о нивоу 
приноса који су спремни да прихвате у зависности од процене ризика. 

Оно што ми сада можемо да урадимо је да упоредимо принос на државне хартије од вредности 
у претходном периоду са евентуално очекиваним приносом, као и да направимо упоредну 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1071:Zadu%C5%BEivanje-po-stopi-do-sedam-odsto&catid=31&Itemid=101
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1071:Zadu%C5%BEivanje-po-stopi-do-sedam-odsto&catid=31&Itemid=101
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анализу приноса државних хартија од вредности у Србији, са приносом државних хартија од 
вредности у окружењу, нагласио је Ђукић. Како је раније најављено, Србија би најкасније до 
септембра требало да изда нову емисију државних еврообвезница. Те обвезнице би требале да 
буду са роком доспећа до десет година. У буџету Србије за емисију еврообвезница предвиђено је 
задужење од 104,4 милијарде динара, односно око 940 милиона евра. Ђукић се осврнуо и на 
ситуацију на глобалном тржишту, истичући да, поред Грчке, забрињавају и догађања у 
Шпанији, где је све већи раст незапослености, а повећава се и број грађана и привредника који 
не могу уредно да сервисирају кредите. Неминовно ће, указао је он, сва ова догађања утицати 
на економију Србије, која је са Европом тржишно повезана. Проблем у Шпанији је пад укупне 
привредне активности и раст незапослености. Велики број људи је остао без посла и смањене су 
им плате, самим тим њихова способност да враћају узете кредите је смањена, што је утицало на 
пословање шпанских банака. Сада су те банке, због немогућности да наплате потраживања, 
суочене са додатним проблемима и могућим губицима у овој години, нагласио је он. Оцењујући 
да је банкарски сектор у земљи стабилан, Ђукић је додао да ће, имајући у виду повезаност 
Србије и Европе, ефекти ове кризе бити пренети у некој мери и на Србију. Могућност пласмана 
производа из Србије у земљи али и у иностранству ће условити даљи развој догађаја односно 
пословање финансијских институција у Србији, рекао је Ђукић. Према његовој оцени, због 
проблема у реалном сектору дошло је до преливања тих ефеката и на финансијске институције. 
С тим у вези и рејтинг агенције су смањиле рејтинг водећих европских банака са највећег нивоа 
на нешто нижи ниво, јер је то последица слабијег пословања истих тих банака у Европи и 
Еврозони, оценио је Ђукић. Тањуг 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1056:Sindikalac-iz-Ei-ja-%C5%A1trajkuje-

gla%C4%91u&catid=20&Itemid=124 

Синдикалац из Еи-ја штрајкује глађу 
 

Повереник Асоцијације независних синдиката Електронске индустрије Предраг Благојевић 
ступио је у штрајк глађу у просторијама синдиката. Он тражи да се свим садашњим и бившим 
радницима исплате заостале зараде, али и да 170 садашњих радника прими плате за 
последњих шест месеци. Благојевић је изјавио да је руководству Еи холдинга до сада послао 15 
дописа којима је захтевао састанак, али да до сада није наишао на пријем челних људи у Еи-ју. 
„Од промене директора Еи холдинга почетком године, око 170 радника није примило ниједну 
плату, док руководство, на челу са новим директором, редовно добија своја примања. 

Поред тога што не исплаћује минималце запосленима, руководство Електронске индустрије 
отпушта раднике који су чланови АСНС-а, док с друге стране прима нове раднике“, изјавио је 
Благојевић. Он такође тврди да Еи холдинг има пара за исплату минималаца радницима јер је 
у тренутку смене директора, крајем прошле године, на рачуну предузећа било дванаест 
милиона динара а држава је у међувремену уплатила и субвенције у износу од четири милиона 
динара. Б. Љ. 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1056:Sindikalac-iz-Ei-ja-%C5%A1trajkuje-gla%C4%91u&catid=20&Itemid=124
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1056:Sindikalac-iz-Ei-ja-%C5%A1trajkuje-gla%C4%91u&catid=20&Itemid=124
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РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/u-banje-ide-200-rudara_322525.html 

У бање иде 200 рудара 
Извор: Танјуг 

РЕСАВИЦА -  

Синдикат Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља (ЈП ПЕУ) Ресавица, 
послаће овог лета на лечењу и рехабилитацији у бање Србије 200 рудара и 
запослених у овом предузећу, изјавио је данас Тањугу координатор за 
информисање у Синдикату ЈП ПЕУ Драган Симић. 

Највише ће их боравити у Рибарској бањи, око 60 одсто, а затим у Соко, Нишкој, Газимгрдаској 
и другим бањама, зависно од препоруке лекара, напоменуо је Симић. 

Синдикат сноси 80 одсто трошкова, а 20 одсто рудари.У бањама ће боравити по осам дана, 
објаснио је Симић. 

Одлазак рудара у бање почеће 1.јула, по позиву из бања, односно по расположивости 
слободним места у бањама, додао је Симић. 

 

 

 

 

 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/u-banje-ide-200-rudara_322525.html

