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Радно место као привилегија 
Е. Е. Р.   

Како ће се на живот обичних људи одразити све оно што ових дана планира Влада 

Србије. До краја године више грађана без радне књижице, у 2013. "замрзавање" 

отказа и субвенција за запошљавање 

 
ПРИВРЕДА у рецесији, повећан број незапослених, раст проблематичних кредита, али и 
одлука државе да, некако у исто време, има врло изражену и развојну, али и социјалну улогу 
резултирали су да буџет за наредну годину предвиђа да се за сваки тринаести динар који ћемо 
да потрошимо задужимо. Можда и продамо по нешто од "породичне сребрнине", али упућени 
кажу да Влада, уколико буде одговорна, неће тај процес покретати све док држава бар не крене 
ка позитивном привредном расту. 
 

Јавни дуг државе ће, како се најављује, још наредне године бити у узлазној путањи, односно 
достићи ће чак 65 одсто бруто друштвеног производа. А већ 2014. године дуг би требао да пада, 
односно до краја те године износио би 58 одсто. 
Како ће се ове бројке и пројекције одразити на обичне животе, вероватно је "питање за милион 
долара". 

СТАНДАРДСЛЕДЕЋЕ године, према прогнозама, очекује се упола нижа инфлације од 
овогодишње - 5,5 одсто. Тај раст цена биће ипак дупло виши од планираног раста зарада и 
пензија, који се планира од два одсто у априлу и 0,5 одсто у октобру 2013. године. Оно што 
највише брине јесте каква ће бити платежна моћ пре свега становништва, а онда и саме 
привреде, јер је и даље висока неликвидност. - Инфлација мерена потрошачким ценама 
мораће да успори, јер је стандард грађана такав да ће празни џепови диктирати тражњу, а тиме 
и привредну активност - указују економисти. - Пад промета у малопродаји, на међугодишњем 
нивоу, сада износи 5,1 одсто. А тенденција је даљи пад. Пазари у продавницама одавно су 
десетковани, а свако чак и реално повећање цена додатни је проблем и прометницима и 
добављачима. Трговци кажу да забрињава то што сада чак и они бољестојећи потрошачи 
штеде, што је знак да свима полако опадају приходи, а свакодневно скачу трошкови и намети и 
рате код задуживања. 

СОЦИЈАЛА 
НЕЗАПОСЛЕНИ, њих 750.000 у Србији, у наредној години вероватно неће наћи посао и мораће 
да чекају 2014. годину, ако је судити по средствима које је држава издвојила. За активне мере 
запошљавања из буџета је предвиђено 3,4 милијарде динара, што је на сличном нивоу као и 
сада. 
До краја 2012. године најсуморније прогнозе говоре о повећању броја грађана без радне 
књижице и до 30 одсто у Србији, што је још око 150.000 незапослених. Следеће године следи 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:403332-Radno-mesto-kao-privilegija


3 

 

"замрзавање" отказа, али и већих субвенција за налажење посла, па се очекује да стопа 
незапослености мирује. 
Једино чему ће грађани без посла моћи да се надају јесу редовне исплате новчаних накнада из 
Националне службе за запошљавање, које су стално касниле. За 12 месечних исплата издвојено 
је 18 милијарди динара, што је 1,5 милијарди динара више него ове године. У буџету ће се 
новчано помоћи само социјално угрожени, док ће сви заинтересовани за нову радну књижицу у 
јавном сектору, морати да сачекају још годину дана. Управо се први талас запошљавања 
грађана најављује тек за почетак 2014. године. 

КРЕДИТИ 
БАНКЕ у Србији своју кредитну активност у великој мери заснивају на субвенционисаним 
кредитима. За ову годину држава је предвидела 1,3 милијарде динара на име субвенционисања 
камата за кредите за ликвидност привреде. Само за месец и по дана банке су привреди, кроз 
овај програм, пласирале чак 668,15 милиона евра зајмова. Субвенције су одобрене и за 
стамбене кредите, укупно 2,2 милијарде динара за 2012. годину. Извесно је да ће се дотације за 
куповину станова наставити и током 2013. године, пошто је потражња за оваквим зајмовима 
велика. 
Када је о курсу реч, границе између којих се евро тренутно креће померене су на 110-120 
динара. Прогнозе су да ћемо ову годину завршити на нивоу 116 динара за евро, док ће средњи 
курс евра у децембру 2013. године, процењује се, бити 115 динара. 
 

ГУБИТАШИ 
ФИРМЕ у проблемима, макар оне које су до сада преживљавале уз помоћ државе, ове године ће 
морати да почну да се прилагођавају новим условима. Држава ће почети рестриктивније да 
дели новчану подршку. Од 5,8 милијарди динара мање субвенција за привреду, највећи део ће 
њих погодити. 
У Србији је у реструктурирању 175 предузећа, која запошљавају близу 70.000 људи. Директну 
помоћ буџета до сада је примало укупно 80 са близу 33.000 запослених. 
- Одговор зна Министарство финансија, али ми претпостављамо да неће све те фирме остати 
без субвенција, већ да ће оне бити смањене - кажу у Агенцији за приватизацију. - Предузећа ће 
морати да се прилагоде таквим околностима. Тржиште ће показати, она која не опстану, отићи 
ће у стечај. У портфолију Агенције за приватизацију укупно је око 600 предузећа, 80 је примало 
субвенције, што значи да су остала и до сада функционисала без помоћи државе. 
Прошле године највеће директне субвенције из буџета примила је Група "Застава возила" у 
реструктурирању, близу 750 милиона динара. Ту је и ФАП корпорација, којој је дато 210,6 
милиона динара, и "Први мај" Пирот, у који је отишло 200 милиона динара. За "Јумко" из 
Врања било је опредељено 137 милиона динара, а за "Икарбус" 100 милиона динара. 
 

ПРИВРЕДА 
ОНИ који добро послују, с друге стране, током 2013. године мораће нешто више новца да 
проследе у буџет. Уместо са десет одсто, њихова добит биће опорезована са 15 одсто. 
Предвиђене су и значајне измене када су у питању разна ослобођења на плаћање овог намета. 
Процењује се да ће у 2013. години тако за 23 милијарди динара бити више наплаћено. Ове 
године је од пореза на добит фирми стигло близу 40 милијарди динара. 
Истовремено уз Закон о буџету за следећу годину, посланици ће одлучивати о закону коју 
лимитира рокове плаћања у приватном и јавном сектору. Држава, покрајине, општине и јавна 
предузећа приватницима ће плаћати у року од 45 дана, а они њима за највише 60 дана. Једино 
се Фонду за здравствено осгурање предвиђа рок од 90 дана за измирење обавеза. 
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ПУТЕВИ 
САОБРАЋАЈНА и енергетска инфраструктура на листи су државних приоритета и у наредној 
години. Ипак, износ државних гаранција је пет пута нижи од износа који је био предвиђен за 
ову годину, јер се Влада Србије определила искључиво за приоритете. А то су наставак 
изградње ТЕ "Костолац", односно гаранције кинеској Ексим банци, која ће кредитирати и 
изградњу три ауто-пута - Коридор 11, деонице од Београда до Љига, затим "моравски коридор" 
односно ауто-пут од Појата до Прељине, као и саобраћајницу која ће Нови Сад, преко тунела 
кроз Фрушку гору, Руму и Шабац повезати са Лозницом. 
Такође, буџетом су предвиђене гаранције односно задуживање код Европске инвестиционе 
банке, Светске банке и Европске банке за обнову и развој и за друге важне правце. Исто тако 
држава ће дати гаранције и за руски кредит од 800 милиона долара за модернизацију српске 
железнице. 
Када је реч о путној инфраструктури, буџетом за наредну годину опредељено је и четири 
милијарде динара за одржавање регионалних саобраћајница укупне дужине 6.082 километра, 
које су у надлежности локалних самоуправа. 

АГРАР 
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ су, према расподели пара из буџета републике Србије за 2013. прошли 
боље него ове године. Наиме, за субвенције ће бити издвојено шест миљарди динара више него 
лане. Стручњаци, као и сами пољопривредници, поздрављају ову одлуку, међутим поручују да 
је за те сврхе потредбно определити још више новца, а нарочито је битно у чијим рукама ће та 
средства завршити. 
- То што ће аграрни буџет следеће године бити 25 одсто већи од овогодишњег, свакако је 
позитивни помак - каже Милан Простран, секретар Удружења привредне коморе Србије за 
пољоприврду. - Повећање новца за субвенције умногоме ће помоћи пољопривредницима, 
нарочито након овогодишњих губитака због суше. Међутим још увек остаје да видимо на који 
начин ће се те донације расподељивати. 
Од следеће године пољопривредна газдинства ће добијати и бесповратна средства за 
инвестиције. Држава ће, наиме, онима који буду улагали у нову опрему обезбедити до 40 одсто 
улагања.  
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Уштедимо до 500 евра за црне дане 
Е. Е. Р.   

Има ли шансе да од укупних прихода просечна породица у Србији остави понешто 

„са стране“. Просек плате и реални трошкови живота не остављају простора за 

штедњу 

У беспарици и беспослици тешко живимо, чини нам се да једва састављамо „крај са крајем“, 
али - ипак и штедимо. Како и од чега - економисти кажу да одговор на ово питње заслужује 
Нобелову награду. Али банкари су јасни - грађани Србије у банкама чувају осам милијарди 
евра, тачније 7,9 милијарди евра у девизама и још 17,9 милијарди динара у домаћој валути! 
Овај податак упоређен са прошлим октобром указује и да - штедња благо расте! А како - 
нејасно је и већини грађана. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:403284-Ustedimo-do-500-evra-za-crne-dane


5 

 

 

Са просечним примањима домаћинства, која износе 50.061 динар, а статистика каже да су она 
лане била за две-три хиљаде већа, тешко се нешто може „склонити са стране“. Јер, од укупних 
прилива у кућни буџет, чак 47.186 динара потроши се за најосновније потребе. 
Зато и не чуди што, у структури штедње, преовлађују износи до 500 евра, којих је на око 80 
одсто штедних рачуна. Заједно са нешто већим депозитима, до 3.000 евра, овакви улози чине 
више од 90 одсто укупне штедње у српским банкама. 
ЛАНЕ БИЛО ВИШЕПРОШЛОГОДИШЊИ подаци о примањима домаћинстава показују да нам 
је породица све сиромашнија. У последњем кварталу лане месечни приход домаћинства, 
просечно, био је 53.984 динара. Анкета о потрошњи домаћинства показује да су фамилије на 
располагању имале од 42.491 до 63.656 динара. 

Прва недеља новембра већ традиционално се обележава као „недеља штедње“, а банке су већ 
увелико кренуле у активнију промоцију камата које плаћају на улоге. Иако банкари и сада 
очекују нешто већи прилив девиза на штедне рачуне, могуће је да их стварност демантује. 
- Друштво у којем две трећине радно способног становништва зарађује испод републичког 
просека око 250 евра месечно не може свакако да говори о штедњи - каже за „Новости“ 
Драгован Милићевић, економиста. - Просек плате од 40.000 динара и трошкови живота 
просечног домаћинства који реално износе око 130.000 динара не могу остављати простора ни 
за какву штедњу. 
Милићевић наглашава да се, нажалост, данашњи грађани боре за голу егзистенцију и да је 
просек штедње од 500 евра такође невероватан и просто недостижан за садашње услове. То је, 
имајући у виду трошкове живота, више од реалности. Имућнији становници своје паре држе на 
даљим дестинацијама, а само делић свог капитала држе у овдашњим банкама. 
Статистика, иначе, нашу куповну моћ мери према породици, која има једног запосленог, једног 
пензионера и једног издржаваног члана. Пре само десетак година у кругу породице било је 
четири члана - двоје запослених и двоје деце. 
И последњи подаци потврђују да се просечна породица у Србији све више ослања на примања 
најстаријих чланова, јер су зараде запослених све мање и нередовније. Чек из ПИО фонда 
крајем прошле године пунио је 35 одсто кућног буџета, а већ је у другом кварталу удео пензије 
порастао на 38,2 одсто. У породичну касу и даље највише стиже од зараде - 44,2 одсто. Ипак, 
застрашује податак да се учешће примања најстаријег члана и запосленог готово изједначује. 
 

Анкета о потрошњи међу 1.145 домаћинства, коју ради Републички завода за статистику, 
показује да просечно породицама од плате и пензије месечно стигне 39.000 динара. Зарада је 
21.000, а најстарији члан „привреди“ 18.000 динара. Око 11.000 динара домаћинства добију из 
разноразних „фондова“ - од социјалног осигурања, пољопривреде, или „цркавице“ која се 
заради са стране. 
Па, када се све ово сагледа изненадимо се да дајемо и банкарима и то у девизама. Јер, наравно 
у Србији и даље сви највише верују (иначе уздрманом) евру, наследнику немачке марке. 
ПРОСЕК И СТЕЗАЊЕ КАИШАПРОСЕЧНО четири одсто прихода домаћинства у Србији чине 
штедни улози, враћене позајмице, разне накнаде од имовине, осигурања...  
По породици то је око 2.013 динара. Најмање се из ових извора добија у Београду - 1.191, а 
највише у јужној и источној Србији - 2.774 динара. Штедња, наиме, оволико „долива“ у 
породичне новчанике, а статистика каже да највише „каиш стежу“ житељи са југоистока наше 
земље. Око три одсто српских породица преживљава захваљујући помоћи рођака са села, а 1,1 
одсто њих од дотација из иностранства. 
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- У валутној структури девизне штедње 93,3 одсто је у европској валути, свега 3,2 одсто у 
америчким доларима, нешто мање, 2,7 одсто у швајцарским францима, док преосталих 0,7 
одсто чине остале валуте - истичу у Народној банци Србије. 
Када је реч о року на који грађани банкама поверавају свој новац, ситуација је непромењена у 
односу на претходне године. 
- У рочној структури девизне штедње највише је заступљена орочена штедња од шест месеци до 
годину дана, са 32 одсто, следи штедња преко годину дана са 26 одсто - додају у НБС. - Најмање 
учешће бележи штедња до три месеца, са свега седам одсто у укупној девизној штедњи.  
 
 
НА ШТА ОДЛАЗИ НОВАЦ 
ЧИТАВ месечни буџет потроши се за основне потребе. На храну оде просечно 20.624 динара, 
каже статистика. То је 43,7 одсто. У Војводини се за намирнице и безалкохолна пића издваја 
39,8 одсто, али на југу наше земље оде скоро половина примања. После хране, највећи издатак 
су комунални рачуни - они из заједничке касе породица „узму“ 14,4 одсто или 6.804 динара. 
Међу великим издацима нашао се и транспорт, са 3.736 динара или 7,9 одсто укупних прихода 
домаћинства. 
Уобичајено најмање се потроши на културу - 480 динара. Највише у Београду - 781, а најмање 
на југоистоку Србије - само 66 динара месечно. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:403154-Novi-plan-za-Galeniku 

Нови план за “Галенику“ 
Е. Е. Р.  

Државни губиташи остали су без новца, али са новом шансом. "За "Галенику" се 

припрема посебан програм опоравка. Влада треба да формира посебхан тим за 

опоравак "Јата" 

 

- План пословања три велике државне фирме - „Јат“, „Србијагас“ и „Галеника“ за наредну 

годину неће бити базиран на основу приходовања из кредитних линија за које гарантује 

држава - потврђено је „Новостима“ у надлежном Министарству финансија. - У том смислу, 

гаранције за позајмице намењене текућој ликвидности ове три компаније у буџету за наредну 

годину нису ни предвиђене. 

За „Галенику“ се, како сазнају „Новости“, припрема посебан програм опоравка, а који ће ову 

компанију вратити међу „живе“. План је да се, посебним мерама, очува домаћа производња 

лекова и да се заштити домаћа фармацеутска индустрија. За сада се, како нам је речено, не 

планира продаје ове фирме. 

Када је у питању пословање „Србијагаса“, а који, бар према незваничним рачуницама, до сада 

има дуговања од око 800 милиона евра, оно ће и ове године своје недостајуће приходе 

покривати краткорочним задуживањима, за која им је, пре неколико дана, сагласност дала и 

Скупштина. Вредност разних комерцијалних кредита код овдашњих пословних банака, а који 

су намењени искључиво одржавању текуће ликвидности, износи око 190 милиона евра. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:403154-Novi-plan-za-Galeniku
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- Гас је берзанска роба, зна се шта је цена, зна се ко то може да плати и зна се ко то не може да 

плати. Ко не може да плати, треба да буде збринут и он мора да добије субвенције - 

објашњавају у Министарству финансија и додају да нема разлога да онај ко може да плати 

реалну цену гаса то убудуће и не чини. 

За „Јат“ ће, како нам је потврђено, програм опоравка бити донет до краја ове године. Почетком 

новембра, у том смислу, Влада треба да формира посебан тим који ће осмислити конкретне 

кораке потребне за стављања националног авио-превозника на ноге, а затим и потрагу за 

стратешким партнером. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:403241-Parnicare-vise-ne-mora-da-zastupa-advokat 

Парничаре више не мора да заступа адвокат 
Танјуг  

Предложеним изменама закона о парничном и кривичном поступку укида се 

обавеза да адвокат заступа странке, односно да бранилац мора да има пет година 

праксе 

Радним текстом за измене Законика о кривичном поступку предложено је укидање одредбе да 
бранилац окривљеног мора да буде адвокат са најмање пет година адвокатске праксе, а 
предлогом за измене Законика о парничном поступку укидање одредбе да парничара може да 
заступа само адвокат. 

Тако је предлогом за измене ЗКП-а, објављеним на сајту Министарства правде, предвиђено да 
бранилац окривљеног у току целог кривичног поступка може да буде само адвокат, али без 
услова у погледу дужине праксе. 

Уводи се и новина према којој у скраћем поступку - који се води за кривчна дела за која је 
запрећена казна до осам година затвора - адвоката може да замени и адвокатски приправник. 

ОПТЕРЕЋЕЊЕОдредбе која се укидају после непуних годину дана важења оптерећивале су не 
само грађане који немају стручно знање и морају да плате адвокате, чије тарифе нису мале, већ 
и младе адвокате, адвокатске приправнике и друге правнике који нису адвокати, који су намах 
остали без посла. 

Што се тиче предлога за измене ЗПП -а, које су такође објављене на сајту Министарства 
правде, оне предвиђају да ће странке у парничном поступку моћи да заступају, поред адвоката, 
и правници, односно пуномоћници који нису адвокати. 

С друге стране, уводи се одредба према којој се суд обавезује да странкама укаже на штетне 
последице које могу настати услед неправилног заступања, ако утврди да пуномоћник, који 
није адвокат - није способан да врши ту дужност. 

ЗПП-ом који је почео да се примењује 1. фебруара предвиђено је да само адвокат може да 
заступа парничне странке у поступку, што је искључило могућност да то чине правници без 
правосудног испита или нечланови адвокатских комора, док ЗКП, који се примењује од 15. 
јануара, нормирао да бранилац може да буде само адвокат са петогодишњом праксом. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:403241-Parnicare-vise-ne-mora-da-zastupa-advokat
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Иако је требало да те одредбе допринесу убрзању и ефикасности вођења поступака, струковна и 
стручна јавност њима нису биле задовољне. Тако ће убудуће, уколико се у Скуштини усвоје 
предложене измене ЗПП-а, адвокат морати да заступа странке пред судом само у поступцима 
по ванредним правним лековима - који подразумевају поступање пред Врховинм касационим 
судом и висок ниво правничког знања. 

Што се тиче заступања правних лица, радним текстом ЗПП-а мења се одредба према којој 
пуномоћник може да буде само дипломирани правник са положеним правосудним испитом и 
сталним запослењем у том правном лицу, тако што се више не тражи да буде "стално" 
запослен. 

Брише се и одредба према којој адвокатски приправник не може да мења свог адвоката у 
поступку по правним лековима - по жалбама. 

Радни текст измена ЗПП-а предвиђа да ће моћи да га мења током целог поступка ако је тако 
странка одредила у пуномоћју. 

Убачена је и нова одредба према којој је адвокату увек потребно посебно пуномоћје за 
подношење предлога за понављање поступка - ванредни правни лек. 

Уводи се и одредба према којој ће суд, ако посумња у истинитост писаног пуномоћја, решењем 
наложити пуномоћнику да поднесе оверено пуномоћје и против овог решења није дозвољена 
жалба. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:403188-Otkazi-prete-severu-Srbije 

Откази прете северу Србије 
Б. СТЈЕЉА  

Новости истражују - у овој години биће отворено 50.137 нових радних места, а 

угасиће се њих 35.800, криза прети Војводини. Највише запослења у 

најнеразвијенијим крајевима - Врању, Бујановцу, Прибоју 

Без посла ће највише остајати они са трећим степеном стручности 

ШИРОМ Србије, током прошле године угашено је 103.917 радних места, а отворено 107.715 

нових. А према прогнозама послодаваца, у овој ће години бити мање ”осцилација”, па ће до 

новог радног места доћи њих 50.137, док ће укупно 35.800 запослених завршити на бироу. 

- На основу Анкете послодаваца, процењено је да је у прошлој години угашено 5,42 одсто 

радних места, а отворено 7,45 одсто, што значи да је стопа креирања нових послова износила 

2,03 одсто - објашњава Михаил Арандаренко са Економског факултета. - А у овој години се 

очекује да ће нестати 2,18 одсто радних места, а да ће се покренути 3,87 нових. 

 

Према резултатима истраживања, које је спровела Национална служба за запошљавање у 

сарадњи са УСАИД, највише је отказа досад подељено у Војводини, затим у Београду, па у 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:403188-Otkazi-prete-severu-Srbije
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Шумадији и Западној Србији, а најмање у Јужној и Источној Србији. Истовремено, до посла су 

најлакше долазили грађани Зрењанина, Кикинде, Новог Бечеја, Ужица, Нове Вароши, 

Чајетине... 

А ако је судити по прогнозама анкетираних послодавца, ову ће годину обележити упошљавања 

у најмање развијеним подручјима. 
БАНКРОТ ПРЕД ПРОИЗВОЂАЧИМАУ ПРЕРАЂИВАЧКОЈ индустрији биће највише 
отпуштених радника (10.531), јер ће банкрот бити најчешћи управо у овим фирмама. С друге 
стране, баш у овом послу ће бити и највише отворених нових радњи, па се очекује да би се на 
производњи хране, пића, текстила, одеће, обуће, дувана, током ове године могла ангажовати 
укупно 15.462 радника. 

- Предузетници из Врања, Бујановца, Владичиног Хана, Ужица, Прибоја, очекују да ће у овој 

години бити око седам одсто више отворених нових радних места него угашених. Ова стопа је 

далеко изнад републичког просека. Послодавци из Новог Сада, Беочина, Сремских Карловаца 

немају толико оптимизма и они очекују више отказа него понуда и то за 0,39 одсто. И у 

Суботици, Сомбору и Кањижи се прогнозира да ће број отпуштених и новозапослених бити 

готово исти. 

У анализи стања на тржишту рада, стручаци из НСЗ су уочили да креирању нових послова, 

осим привреде, не иде ”наруку” ни образовна структура локалног становништва. Учешће 

становника без икакавих квалификација је изразито високо за разлику од оних са дипломама 

факултета. Најобразованији су концентрисани у великим градовима - Београду, Новом Саду и 

Нишу, док у Врању и Новом Пазару више од 50 одсто становика има само основну школу. 

Процењује се да ће у овој години без посла највише остајати они са трећим степеном 

стручности (11.250), али и 9.008 радника без основне. Истовремено, до плате ће најлакше 

долазити они са средњом школом, па се процењује да ће у 2012. нови посао добити укупно 

27.853 занатлија, трговца, рачуновође. 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Srbija-ne-sme-vise-da-odlaze-reforme.sr.html 

Србија не сме више да одлаже реформе 
Страни инвеститори промене у привредном систему од ове владе очекују у првој и другој 

години њеног мандата, каже др Михајло Црнобрња 

Савет страних инвеститора у Србији недавно је представио своју десету „белу књигу”. У њој су, 
по обичају, оцене биланса и услова пословања привреде у години на измаку, са препорукама 
мера Влади Србије које би требало да предузме како би се унапредила инвестициона и 
пословна клима. И у овогодишњем издању су поновљене неке од препорука из претходних 
„белих књига”. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Srbija-ne-sme-vise-da-odlaze-reforme.sr.html
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„Из простог разлога што те препоруке нису уважене или су прихваћене у мери која није 
довољна да озбиљније промени стање у тим областима у протеклих неколико година.” 

Др Михајло Црнобрња је уредио последња четири издања овог драгоценог регистратора 
спровођења економских реформи у нашој земљи од 2002. У разговору за „Политику” указује да 
су неопходне промене до сада половично спроведене. Напредак у њиховом спровођењу једнак 
је учинку српске транзиције – упола је, такође, мањи од потреба и очекивања. 

Србија одавно нема времена да одлаже оно што се у економији већ морало предузети. Судећи 
по до сада исказаној вољи, наш саговорник је склон да поверује да оно што се мора урадити 
данас, Дачићев кабинет неће остављати за сутра, некој новој влади. Таква су очекивања и око 
130 страних инвеститора у нашој земљи. 

– Неопходне промене, колико год биле непријатне, од ове владе очекујем у првој и другој 
години њеног мандата – каже Црнобрња. 

– У трећој и четвртој, ако толико остану на власти, мало је вероватно – сматра Црнобрња. 

– Своје право да се надам заснивам на до сада испољеној спремности да се сузбије висока 
корупција, на коју годинама указују и страни инвеститори. Али, није добро што ту битку води 
један човек, уместо надлежних државних институција. Верујем, такође, да постоји воља да се 
унапређују услови пословања. О томе говори чињеница да је коначно укинуто 140 
парафискалних дажбина. Стекао се утисак да су се три кључне странке у влади заиста 
договориле да крену храбро и одлучно. Ипак, остаје да се види да ли ће учињено бити довољно 
да се оствари неопходан економски раст. 

Досадашње владе од „српске октобарске револуције” наовамо не само да нису учиниле оно што 
је требало, него није урађено ни оно што се могло, сматра наш саговорник. Главни узрок спорог 
унапређивања појединих области види у недостатку политичке воље „јер су наше досадашње 
владе биле хетерогене коалиције, са различитим интересима. А требало је само преузети и 
применити постојеће прописе и институционална решења потврђена у многим земљама у 
транзицији”. 

Рангирајући области по степену учињеног напретка, Црнобрња на прво место ставља 
банкарски сектор, као највише реформисан, затим подстицање инвеститора у индустријским и 
бесцаринским зонама, као што су Инђија, Свилајнац и Вршац. Било је резултата и у 
поједностављењу започињања пословања, модернизацији пореског система, спровођењу 
„гиљотине прописа”, заштити интелектуалне својине и унапређењу електронске трговине. 
Најмање је учињену на смањивању броја административних процедура и у области радног 
законодавства 

Да није учињено довољно потврђује и „Извештају о условима пословања за 2012. годину” 
Светске банке. Међу 183 рангиране земље, Србија је заузела 92. место, што представља пад у 
односу на 88. место из извештаја за претходну годину. Македонија је на 22, Словенија – 37, 
Црна Гора – 56, Бугарска – 59, Румунија – 72, Хрватска – 80, Албанија – 82. и Босна и 
Херцеговина – 125. месту. 

Спор напредак у подизању конкурентности услова пословања у првој деценији овог века Србија 
је скупо платила. Пре свега губитком око милион радних места и стопом незапослености која 
премашује 25 одсто. 
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– Висока незапосленост је наш највећи друштвени проблем, али и велике разлике у 
развијености региона, као и заостајање у мењању неповољне привредне структуре – указује 
Црнобрња. Споро стварамо извозну привреду па дефицит у трговини са светом постаје све теже 
подношљив. 

Уредника „беле књиге” страних инвеститора нарочито брине застрашујући податак да је по 
броју стручњака који одлазе у свет Србија у врху те неславне листе земаља. Према оцени 
Светског економског форума, по одливу мозгова заузимамо 136. место од 139 земаља света. У 
рангу смо са Свазилендом, Лесотом и Киргизијом. 

Светској економској кризи се не наслућује почетак краја. Који су приоритети деловања 
садашње владе? 

– Сложио бих се са Полом Кругманом да је излаз из кризе за Србију, као и ЕУ, подстицање 
потрошње. Али, рационалне и инвестиционе потрошње, што би покренуло замајац новог 
запошљавања. Савет страних инвеститора се залаже за опште подстицање инвестирања, а не 
само страних директних инвестиција. Србија не може да заснива економски раст само на 
страним улагањима и кредитима. Дугорочан одрживи раст може се заснивати пре свега на 
домаћој штедњи, домаћим инвестицијама и коришћењу расположивог знања. 

Зато наш саговорник „потписује” изјаву Ћел-Мортен Јонсена, бившег председника Савета 
страних инвеститора у Србији, који је у разговору за наш листи изјавио: „Погрешно је чекати да 
се огроман новац слије у земљу да би се обезбедио раст. Таквом тврдњом само се прикрива 
недостатак способности или воље да се створе услови за здраво пословање. Уместо што се 
очекује да однекуд стигну неке огромне паре, треба мотивисати овдашње људе да потврде 
неоспорну способност и креативност.” 

Александар Микавица 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/U-budzetu-dovoljno-para-za-penzije.sr.html 

У буџету довољно пара за пензије 
Учешће државе у дотирању пензија од 47,7 одсто могло би се свести на 29 процента уколико би 

се расходна страна фонда растеретила плаћања здравственог осигурање, туђе неге и помоћи... 

Више од 1,6 милиона пензионера у Србији не треба да брине о редовности исплата пензија ни у 
наредној години, јер је јуче предложеним Законом о буџету за 2013. годину предвиђено да се за 
најстарије издвоји 594,4 милијарди динара, што је за 5,35 одсто више у односу на ребаланс 
плана за ову годину. 

Уколико посланици у Скупштини усвоје овакав предлог буџета за наредну годину за нето 
пензије ће бити издвојено 500,8 милијарди динара или 84,25 одсто средстава, за исплату 
осталих права 21,4 милијарде, а за доприносе за здравствену заштиту пензионера 61,7 
милијарди динара, што је 10,39 одсто укупних средстава. 

Социјални доприноси планирани су у износу од 302,40 милијарди динара, а донације и 
трансфери државе, који чине 47,27 одсто у укупним приходима, требало би да износе 281 
милијарду динара. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/U-budzetu-dovoljno-para-za-penzije.sr.html
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У укупним приходима изворне уплате фонда учествују с 302,4 милијарде динара, а трансфери с 
281 милијардом динара, од чега је гаранција државе за исплату пензија 252,82 милијарде или 
42,35 одсто и то трансферише Министарство финансија, а 28,18 милијарди динара 
Министарство рада. 

Једино где ће пензионери бити закинути јесте усклађивање пензија, те ће тако уместо да добију 
чек увећан за реалан раст зарада у јавном сектору и половину раста БДП-а добити пензије веће 
за два одсто. Управо им је за толико већи износ на октобарском чеку за ову годину, а иста их 
повишица очекује и 1. априла 2013. године. 

Дотације државе од скоро 50 одсто, с колико се сада помаже редовна исплата пензија, могле би 
убудуће бити мање за 18 одсто уколико предлог радне групе за реформу ПИО фонда ускоро 
добије зелено светло Владе. 

Реформе предвиђају да се с расходне стране Фонда ПИО очисте трошкови који директно не 
произилазе из Закона о ПИО фонду, као што је здравствено осигурање пензионера, туђа нега и 
помоћ и сва остала права која се остварују на основу других закона. 

Фонд ПИО, како се зна, већ сада има у финансијском плану издвојена та средства која иду за 
пензије по другим законима, а које државе дотира са нешто више од 42 одсто. 

Укупне дотације државе су 47,27 одсто, односно та разлика од приближно пет одсто намењена 
је за остала давања која држава обезбеђује по другим законима у оквиру социјалне политике. 

Чишћење трошкова који не произилазе директно из Закона о ПИО фонду могло би да се 
заврши током 2013, чиме би се дошло до тога да од 2014. држава дотира недостајућа средства 
за исплату пензија с 29 одсто. 

Тек тада би се добила права слика расхода пензијског фонда ком се стално ставља на терет да у 
великој мери оптерећује буџет државе. С тим што како објашњавају у ПИО фонду тиме не би 
била релаксирана државна каса, али би се парама Фонда покривали само они трошкови који се 
директно тичу пензионера. 

Приликом израде плана пројектована је инфлација од 5,5 одсто и реални раст БДП-а од два 
одсто, као и нешто мањи прираст броја корисника пензија из категорије запослених од 1,2 
одсто на годишњем нивоу. 

У финансијском плану ПИО фонда за 2013. годину очекује се већа наплата доприноса за 
пензијско и инвалидско осигурање у укупним приходима за 8,22 одсто, што значи смањење 
државних дотација за 2,78 процената, потврђују у Фонду. 

У 2014. планирани су расходи од 621,3 милијарде динара са пројектованом инфлацијом од пет 
одсто и реалним растом БДП-а од 3,5 одсто, а у 2015. расходе од 656,6 милијарди динара уз 
инфлацију од 4,5 одсто и реални раст БДП-а од четири одсто. 

Ј. Петровић 
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http://www.politika.rs/rubrike/Tema-nedelje/24-sporne-privatizacija/Tema-nedelje-24-sporne-privatizacije.sr.html 

Тема недеље: 24 спорне приватизације 
 

Око 300 полицијских инспектора из 12 градова у Србији проверавају обимну документацију 
Савета за борбу против корупције о 24 приватизације које је Европски парламент означио као 
спорне и затражио њихову проверу. У тој резолуцији, Европски парламент позива Србију да 
одмах „прегледа контроверзну приватизацију и продају 24 предузећа за које је Европска 
комисија изразила сумњу у легалност”. Европски парламент је затражио у истој тачки да 
Србија скине ознаку „државна тајна” с документације ових спорних случајева, а све у складу са 
„европским стандардима”. 

Није тајна да је Европска комисија у Европском парламенту означила као спорне те 24 
приватизације на основу података и извештаја Савета за борбу против корупције Владе Србије. 
Није непознато и да су то случајеви које је Савет испитивао годинама уназад (неки случајеви 
налазе се одавно и у тужилаштвима), као и да је већина оних који се спомињу у овим 
документима демантовала исте наводе, тврдећи да неке ствари једноставно не одговарају 
истини. 

„Политика” подсећа на ова 24 случаја, о којима смо иначе и извештавали ранијих година. 
Подаци које објављујемо не прејудицирају било чију кривицу. Једноставно, полицајци и 
тужиоци задужени за рад на овим случајевима проверавају све наводе и, уколико прикупе 
доказе за своје сумње, предмет ће завршити пред судом који ће на крају крајева дати оцену о 
нечијој кривици или невиности. 

1.Сартид 
Иако се „Сартид”, односно продаја смедеревске железаре, води на списку спорних 
приватизација, она се не може назвати приватизацијом, јер је „Сартид” продат из стечаја. По 
многима, до тог стечаја није ни требало да дође, а ако је већ дошло требало је да се организује 
продаја имовине из стечаја и омогући конкуренција. Ипак, „Сартид” је продат непосредном 
погодбом за 23 милиона евра „Ју-Ес стилу”, док су дугови који су се процењивали на 1,7 
милијарди долара (по оцени Савета за борбу против корупције) пренети на државу. Америчка 
компанија „Ју-Ес стил” је на тај начин добила комплетну нову и стару железару, која се налази 
на 300 хектара земље, три ливнице, фабрику белих лимова у Шапцу (инвестиција вредна 150 
милиона долара), смедеревску луку од регионалног значаја, слободну царинску зону у 
Смедереву на површини од 21 хектара, фабрику креча у Кучеву, као и низ других некретнина. 
Американци су прошле године напустили железару, а држава сада тражи новог купца. 

2.Југоремедија 
 
Могућа корупција и пранје новца (Фото Ђ. Ђукић) 
„Југоремедију” је 2002. године на аукцији купио Јовица Стојановић Нини, иако је у том 
тренутку био на Интерполовој потерници. Уследила је вишегодишња борба радника за раскид 
приватизације, протести, штрајкови глађу, привођења, сукоби... Када је приватизација 
раскинута, предузеће су преузели мали акционари. 

http://www.politika.rs/rubrike/Tema-nedelje/24-sporne-privatizacija/Tema-nedelje-24-sporne-privatizacije.sr.html
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Продаја 42 одсто акција „Југоремедије” је једини познат случај у ком је Агенција искористила 
законско овлашћење да прода акције на аукцији, заобилазећи берзу. Агенција је припремила 
аукцијску документацију, извршила надметање и изабрала најповољнијег понуђача, фирму 
„Јака 80” из македонског Радовиша, чији је већински власник Јовица Стефановић Нини. 
Међутим, пошто је реч о продаји акција, купопродајни уговор и уговор о инвестиционом 
улагању закључени су између Акцијског фонда (не Агенције, која је обавила све радње продаје), 
и купца. Савет за борбу против корупције сматра да поступања учесника у приватизацији 
„Југоремедије” и на страни државе и на страни купца указују на могућу корупцију и прање 
новца. 

3.Мобтел 
Савет за борбу против корупције је, анализирајући документацију од оснивања овог предузећа, 
закључио да је компанија „Мобтел” основана уз озбиљно кршење закона, да је пословала у 
привилегованим условима услед блиске везе с влашћу. Коришћење политичких утицаја и 
патроната државе ради стицања профита спада у један од облика корупције, наводи се у 
извештају и додаје да тај утицај корупције није прекинут ни после 2000. године. Осим тога, 
спорно је и како је влада ненадлежно одузела фреквенцију и предузеће од првих власника, 
породице Карић, па формирала „Моби 63”, а затим га продала норвешком „Теленору”. Савет је 
тражио да се покрене поступак за утврђивање одговорности свих учесника у овој корупцији у 
којој је држава претрпела огромну штету. Затражена је и одговорност руководства ПТТ, 
чланова управног одбора ПТТ и чланови УО „Мобтела”. Савет је, прилажући све документе, 
затражио и да се покрене поступак, макар политичке одговорности за ресорно надлежне 
министре због непредузимања законом прописаних мера заштите државне имовине. 

4.Це маркет 
Приватизација „Це маркета” је отпочела у периоду када још није био комплетиран правни 
оквир који је пратио трговање на тржишту капитала, односно на берзи. Једна од најспорнијих 
ситуација је била да се без потписивања проспекта фирме, од стране генералног директора, 
фирма не може појавити на берзи. Тако је тадашњи директор „Це маркета” Слободан 
Радуловић обилато користио ту законску могућност, стопирајући излазак фирме на тржиште 
како би се реално знало колико фирма заиста вреди. На крају су бизнисмени Милан Беко и 
Мирослав Мишковић у децембру 2005. купили 75 одсто акција „Це маркета” за око 53 милиона 
долара. Бивши мали власници „Це маркета” од почетка су тврдили да су њихове акције 2001. 
процењене на 133.000 динара, а откупљене су по цени од 25.800. 

5.АТП Војводина 
Предузеће је приватизовано 2004. године, после чега је купац Илија Девић хтео да изгради 
нову аутобуску станицу за међумесни и међународни саобраћај. Из обимне документације се 
види да је Девић завршио инвестицију и добио дозволе, али му је онемогућено да нова 
аутобуска станица почне да ради. И поред званичних одлука стара аутобуска станица није 
измештена, а купцу није остављена никаква могућност да остварује приход и сходно томе 
измирује обавезе у реалном року договореном са Агенцијом. Уговор је раскинут и АТП 
„Војводина” се налази у стечају. 

6. Лука Београд 
Акционари ове фирме тврдили су да су због погрешно урађене процене вредности капитала 
„Луке” продали своје акције по девет евра, уместо за 22,18 евра по једној деоници. Они су 
наводили да су оштећени за укупно 71,5 милиона евра, а држава за око 49,4 милиона динара. 
Купац тих акција – фирма „Ворлдфин”, бизнисмена Милана Бека, негирала је такве оптужбе. 
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Суд је донео пресуду у корист тог предузећа, где се у образложењу наводи „да се вредност 
акција утврђује на тржишту односом понуде и тражње, да су акционари својом слободном 
вољом продали акције, да је постојала само једна понуда за преузимање, те да су акционари 
могли да је или прихвате или одбију”. Данас, неразјашњеној позицији „Луке” и даље „кумују” и 
нерашчишћени имовински односи између тог предузећа и града Београда, односно шта је чије 
од земљишта на приобаљу Дунава. Тај спор је још у току. Савет за борбу против корупције је 
поднео кривичну пријаву због овог случаја против 17 особа. 

7.Национална штедионица 
Савет за борбу против корупције анализирао је податке о томе како су Националној 
штедионици додељени пословни простор Народне банке Југославије на бесплатно коришћење, 
затим структуру власништва Националне штедионице од њеног оснивања, као и привилегије 
које је држава доделила овој банци. Савет тврди да је тадашњи гувернер НБЈ Млађан Динкић 
омогућио Националној штедионици, приватној банци коју контролишу Вук Хамовић и Војин 
Лазаревић, да бесплатно користи опрему и пословни простор бившег ЗОП-а и доделио јој је без 
конкурса исплату великог дела старе девизне штедње. НБЈ је истовремено пропустила да 
утврди да повезана лица стичу контролни пакета акција Националне штедионице, као и да је у 
једном дану знатан износ девизних средстава направио круг између Беча, Москве и Београда 
на основу фиктивног посла и да су на крају од те трансакције купљене акције Банке. 
Национална штедионица је продата грчкој ЕФГ банци 2006. године. Наводе из овог извештаја 
истраживао је УБПОК, али случај никада није процесуиран. 

8.Вечерње новости 
Савет за борбу против корупције поднео је Вишем јавном тужилаштву у Београду кривичну 
пријаву против седам особа због основане сумње да су починиле кривична дела злоупотребе 
службеног положаја, преваре, фалсификовања исправе и удруживања ради вршења кривичних 
дела. Особе обухваћене кривичном пријавом сумњиче се за незаконит упис акционарског 
друштва НИП „Компанија Новости” а. д. у Регистар Трговинског суда 2002. године и за кршење 
закона у поступку преузимања акција током 2005. и 2006. године. Последице тих 
незаконитости до данас нису отклоњене, тврди Савет. 

9. Ветеринарски завод – Земун 
Овај завод купио је конзорцијум „Банкома” и „Зекстре”, власника Драгана Ђурића, садашњег 
председника ФК Партизан. Споран је легитимитет фирме „Банком”, која није имала одлуку 
оснивача пре подношења понуде, па су правни заступници запослених тврдили да та фирма 
практично није ни постојала. Рад тендерске комисије, на основу којег је донета одлука да се 
предузеће прода „Зекстри” и њеном партнеру, оцењивао је Врховни суд, и то два пута и оба пута 
је поништио решења донета на основу одлуке тендерске комисије. Иако је ВСС два пута усвајао 
приговор конзорцијума радника, другог понуђача за куповину Завода, и враћао поступак на 
почетак, Агенција за приватизацију је 28. јануара 2005. трећи пут проценила да је понуда 
конзорцијума „Зекстре” и „Банкома” исправна. Агенција је са овим конзорцијумом истог дана, 
само два сата по објављивању новог решења, закључила купопродајни уговор, како не би 
истекао рок за спровођење тендера, што би читаву приватизацију вратило на почетак. 

10.Застава електро 
Извештај указује на пропусте Агенције за приватизацију приликом контроле извршења 
уговора о приватизацији, који је 2006. године закључен с Ранком Дејановићем, супругом 
министарке здравља Славице Ђукић-Дејановић. Поред наводног кршења уговора у делу који се 
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односи на обавезно инвестирање, документација коју је Савет анализирао указује и на 
ненаменско трошење средстава која је „Застави електро” одобрио Фонд за развој. 

11.Технохемија 
Агенција за приватизацију је раскинула купопродајни уговор с купцем „Технохемије” и поред 
тога што је испунио све уговорне обавезе, измирио пет ипо од укупно шест рата купопродајне 
цене и инвестирао 60 милиона динара, што је двоструко више него што је уговором било 
предвиђено. Све ово првобитно је потврдила и Агенција, али је касније уговор ипак раскинула. 
Савет је указао влади да се већи део некретнина „Технохемије” налази на локацији обухваћеној 
променама урбанистичког плана Београда којима је промењена намена дела земљишта у Луци 
„Београд”, чиме је власницима Луке омогућено да на том простору граде стамбено-пословне 
објекте. Да би остварили своје планове, власници Луке настоје да дођу у посед земљишта 
„Технохемије” и других предузећа на поменутој локацији. Савет је препоручио влади да у 
светлу ових чињеница испита сумње на корупцију у поступању Агенције у „Технохемији”. 

12.Срболек 
Комисија за хартије од вредности је 2007. утврдила да су предузећа Јовице Стефановића 
преузела контролу над фабриком лекова „Срболек”, а да нису дала понуду за преузимање 
акција и наложила му да прода акције или да поднесе понуду. Стефановић је формално 
извршио овај налог, али је задржао фактичку контролу над „Срболеком”. Иако су остали 
акционари због оваквог посла и због незаконитог пословања управе компаније поднели 
кривичну пријаву против Стефановића и његовог менаџмента, тужилаштво није поступило по 
њиховој пријави, тако да је Стефановић наставио да доноси одлуке на штету предузећа, 
његових акционара и Републике Србије. Јовица Стефановић и директор „Срболека” Младен 
Лучић су ухапшени су 8. новембра 2010. године на основу кривичне пријаве коју је против њих 
поднела Пореска управа, као и због сумњи на злоупотребе у пословању „Срболека”. Над 
„Срболеком” је почетком 2011. године отворен предстечајни поступак, као последица 
вишегодишњег штетног пословања Стефановићеве управе. 

13.Шинвоз 
У овом случају, сумња се баца на несавесни рад Агенције за приватизацију приликом контроле 
извршења уговорних обавеза, што је новембра 2007. године резултирало стечајем „Шинвоза”. 
Агенција за приватизацију је три године омогућавала купцу да кршењем закона и уговора 
намерно води фирму у стечај, иако јој је било познато да Небојша Ивковић није извршио 
инвестициону обавезу из уговора у купопродаји капитала. Тек после уласка у стечај, Агенција је 
31. јануара 2008. године раскинула уговор, после протеста 15. јануара на ком је умро акционар 
„Шинвоза” Радислав Стојанов. Министар Динкић је том приликом организовао конференцију 
за новинаре на којој је рекао да постоји основана сумња да је нови власник намерно изазвао 
стечај у „Шинвозу” и најавио да ће покренути надзор над радом новосадског огранка Агенције 
јер постоји сумња да су несавесно пословали. 

14.Керамика из Кањиже 
Спорно је понашање полиције, која је шест пута опструисала спровођење судске одлуке и 
увођење већинских власника и легалних органа „Керамике” у предузеће, због чега се годину 
дана одржавало незаконито стање. „Керамика” је пре пре преузимања од стране мањинских 
власника и нелегалног руководства била најзначајнији привредни субјект у Кањижи, 
просперитетна фабрика с могућношћу развоја у значајан бренд. 

15.Просвета 
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Просвета: Протест је трајао девет месеци (Фото Д. Јевремовић) 
Савет је указао на кршење закона и уговора у приватизацији некадашње највеће издавачке 
куће на Балкану, од стране купца и Агенције за приватизацију. Савет је утврдио да купац фирма 
„Медиа” не само да није извршила уговорне обавезе, за које му је Агенција оставила више 
накнадних рокова него што је законом предвиђено, већ је у међувремену продао део имовине 
„Просвете” и новац задржао за себе. Због свега овога, запослени у „Просвети”, који су доведени 
на руб егзистенције, обуставили су рад 20. јануара 2010. године и у штрајку остали више од 9 
месеци. Уговор с купцем „Просвете” раскинут је 15. септембра 2010. године, а над предузећем је 
отворен поступак реструктурисања. Агенција за приватизацију није предузела никакве кораке 
против купца у вези са отуђењем имовине „Просвете”. 

16.Послови Азотаре Панчево 
 
Азотара Панчево: штетни уговори 
Савету за борбу против корупције обратили су се запослени у панчевачкој „Азотари”, указујући 
на штетне уговоре које у име предузећа потписује привремени заступник капитала Радосав 
Вујачић, представник „Србијагаса” у овом предузећу. Запослени су Савету доставили уговоре из 
којих је, како тврде, евидентно да се „Азотара” задужује под неповољним условима. Најпре је 
„Азотара” од предузећа „Викторија логистик” позајмила пшеницу по цени од 12 динара по 
килограму, да би је двадесетак дана касније продала предузећу „Ју поинт”, по цени нешто 
нижој од 9 динара за килограм. „Викторија логистик” д. о.о. из Новог Сада, према подацима 
АПР-а, једна је од 10 чланица „Викторија групе”, чији су власници Европска банка за обнову и 
развој са седиштем у Лондону (24 %) и бизнисмени Милија Бабовић, Зоран Митровић и Станко 
Поповић са по 25,33 одсто акција. Власник „Ју поинта” је Зоран Дракулић. Савет тврди и да 
постоји још један штетни уговор по којем је „Азотара” позајмила 50.000 тона пшенице по цени 
од 12,15 динара по килограму, од Дирекције за робне резерве, 24. фебруара 2010. године. 
Пшеницу позајмљену под оваквим условима, двадесетак дана касније, „Азотара” је продала 
предузећу „Инвеј”, Предрага Ранковића Пецонија, по цени нижој од набавне(11 динара по 
килограму) и то са одложеним роком плаћања. 

17.Трудбеник градња 
Извештај указује на озбиљне пропусте које су направили Агенција за приватизацију и 
Министарство економије у контроли извршења уговора о продаји једне од највећих 
грађевинских фирми у бившој Југославији предузећу „Монтера”. „Монтера” је у власништву 
Драгана Копчалића. Пошто је извештај достављен влади, Агенција за приватизацију је 
спровела контролу извршења уговора у „Трудбенику”. Извештај Агенције од 26. новембра 
потврдио је наводе Савета, међутим, упркос налазима о драстичном кршењу уговора од стране 
„Монтере”, Агенција је одбила да раскине уговор. Агенција није раскинула уговор о 
купопродаји, а влада је 8. јула 2010. године донела програм мера за решавање статуса бивших и 
садашњих запослених у „Трудбенику”. Иако је „Трудбеник” приватно предузеће, влада је 
отпуштеним радницима на име социјалног програма из јавних фондова исплатила више од 1,2 
милиона евра, како би зауставила њихове протесте и заташкала кршење закона у 
приватизацији предузећа. 

18. Конверзија права коришћења у право својине 16 хектара земљишта на Новом 
Београду предузећу ДелРеал без накнаде 
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Савет је 14. марта 2011. обавестио јавност да је конверзија права коришћења на грађевинском 
земљишту у право својине на начин на који је дефинисана актуелним законом један од 
најочигледнијих примера спреге између крупног капитала и извршне власти, којом се законом 
стварају услови за системску корупцију. Као очигледан пример изнето је Решење о конверзији 
Секретаријата за имовинско-правне послове Градске управе Београда, којим је предузећу 
„ДелРеал” признато право својине на земљишту у државној својини без обавезе плаћања 
накнаде. Реч је о 16 хектара земљишта на атрактивној локацији, које је овим решењем 
поклоњено. 

19. Нуба 
Ово је једини случај који је до краја истражен и за који су пронађени докази, довољни за 
подизање оптужнице. Издавање дозволе за изградњу оптичког кабла предузећу „Нуба инвест” 
из Београда од стране Министарства животне средине и просторног планирања, обављено је, 
како се тврди, у незаконитој процедури, супротно одредбама Закона о планирању и изградњи и 
Закона о телекомуникацијама. У поменутој процедури изостало је организовање поступка 
јавног надметања, а необично је да је тај посао, поред бројних оператера са искуством и годину 
дана пре свих других добило непознато, новоосновано предузеће, које се пре овог посла није 
бавило телекомуникацијама, нити је имало лиценцу Ратела (Агенција за телекомуникације). 

20. Концесија за аутопут Хоргош–Пожега 
Анализирана је додела концесије за финансирање, пројектовање, изградњу, коришћење и 
одржавање аутопута Хоргош–Пожега. Савет тврди да је реч о томе „како политичари и 
извршна власт у Србији користе јавна добра у циљу остваривања партијских интереса, што се 
огледа у чињеници да се јавни пут гради до изборне базе ресорног министра, иако његово 
крајње одредиште нема већи привредни, финансијски нити социјални значај, са становиште 
општег интереса државе, док је завршетак Коридора 10 стратешки приоритет државе”. Савет је 
такође оценио да је техничка влада закључењем уговора о концесији прекорачила своје 
надлежности. 

21. Извоз шећера у земље ЕУ 
Европска унија је 2001. године омогућила Србији извоз шећера произведеног у нашој земљи по 
преференцијалним условима на тржиште ЕУ. Како Европска канцеларија за сузбијање превара 
ОЛАФ, због неадекватне контроле порекла робе у Србији, није могла да утврди да ли је било 
злоупотреба преференцијалног статуса, ЕУ је почетком 2003. године нашој земљи увела 
санкције на извоз шећера. После анализе података о извозу шећера у ЕУ у периоду 2001–2003. 
године, Савет је констатовао да је у Србији потрошено и извезено од 100 до 300 хиљада тона 
шећера годишње који не постоји ни у производњи ни у легалном увозу. Савет је препоручио 
влади да хитно утврди одговорност за драстичан обим уласка у земљу робе без царинске 
контроле. 

22. Путник 
 
Приватизован ,етод јавног тендера (Фото Ж. Јовановић) 
„Путник” је приватизован методом јавног тендера у мају 2003. године између АТД „Путник” 
као продавца, Агенције за приватизацију и „Униворлд холдингс лимитед” (УХЛ) као купца. 
Агенција за приватизацију је уговор касније раскинула, па је УХЛ је покренуо поступак пред 
Међународним арбитражним судом који је решен у корист ове фирме. Агенција за 
приватизацију, међутим, није поступила по одлуци Међународног арбитражног суда, нити по 
закључку Владе Србије. 
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23. Србија-Турист 
УХЛ је 16. септембра 2003. године с предузећем „Србија-Турист” а. д. из Ниша и Агенцијом за 
приватизацију закључио уговор о продаји и куповини друштвеног капитала „Србија-Туриста”. 
Као и у случају „Путника”, Агенција је 30. јуна 2006. године раскинула уговор применом 
одредаба члана 41а Закона о приватизацији, иако је уговор закључен две године пре него што 
су ове одредбе ступиле на снагу. УХЛ се и у овом случају обратио Међународном арбитражном 
суду, који је донео одлуку којом је утврђено да је уговор и даље на снази, а Агенцији и „Србија-
Туристу” се налаже да признају извршење уговорних обавеза и врате 997.824 акција. 

24. Галеника 
 
Епилилог пред Међународним арбитражним судом Међународне трговинске коморе (Фото Д. 
Јевремовић) 
Такође случај који је имао епилог пред Међународним арбитражним судом Међународне 
трговинске коморе. У поступку „Валеант фармасутикалс интернешнал” (САД) (бивши ИЦН 
фармасутикалс ИНЦ) против државе суд је 11. новембра 2004. године донео одлуку којом је 
ИЦН је овлашћен да поврати свој основни новчани улог у „ИЦН Галенику” до износа од 50 
милиона америчких долара и да ово право ИЦН-а треба да се обезбеди путем ликвидације те 
компаније. Одлуком је одређено да свака странка у једнаким деловима сноси трошкове ове 
арбитраже у износу од 818.000 америчких долара. 

Душан Телесковић 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

КАРЛОВ УГАО 
• Европа од нас очекује да решимо спорне приватизације. Зато, почнимо од Бондстила. 

• Ланац исхране тајкуна почиње банком, а завршава се радницима. 

• И министри су, чини се, били нечија приватна својина. 

• Приватизација је као пчеларство. Покупиш мед, а растераш радилице. 

• За борбу против корупције потребна је челична воља. Искована у Сартиду. 

• Кокошка или јаје? Да ли је држава приватизовала мафију, или је мафија државу? 

• Све је приватизовано по закону. Закону јачег. 

• Амнестија осуђеника омогућиће смештај учесника многих приватизација. 

• За разлику од њихових, наши мешетари у приватизацијама су невини. 

• Потребно је чувати достојанство свих министара. Не треба их хапсити чим нешто украду. 

Драгутин Минић 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/prete_veca_inflacija_i_visi_rashodi_od_predvidjenih.4.html?news_id=249977 

Реакције макроекономиста и привредника на Предлог буџета за 2013. годину 

Прете већа инфлација и виши расходи од 
предвиђених 
АУТОР: А. М. 

Београд - Предлог буџета који је Влада Србије у четвртак усвојила и проследила парламенту 

заснован је на нереалним и тешко остваривим претпоставкама, али би и поред тога коначан 

резултат могао да буде знатно бољи од овогодишњег, с обзиром на изразито лоше параметре с 

којима завршавамо 2012. годину. Ове оцене макроекономиста и појединих привредника, 

засноване су превасходно на сумњи у то да ће инфлација у 2013. бити само 5,5 одсто, на колико 

је рачунала Влада Србије, као и на ризику да држава неће успети да спроведе врло оштре 

резове у јавној потрошњи, који су неопходни како би се буџетски дефицит смањио на само 3,3 

одсто, колико предвиђа предлог буџета. 
Али, док су економисти махом скептични, у привредним круговима има и оних који сматрају да 
је буџет добар. 

Милојко Арсић, професор Економског факултета у Београду, каже за Данас да Србија неће 
моћи да оствари планирани дефицит од само 3,3 одсто, већ да ће он бити ближи цифри од 
четири до 4,2 одсто, чак и кад би се макроекономске пројекције Владе оствариле. Према 
Арсићу, прва ставка која неће бити остварена је ниво инфлације, која је већ сада знатно већа од 
планиране (преко 10 одсто), а како каже, биће већа и у 2013. години. С друге стране, овај 
економиста очекује да би привредни раст од два процента могао да буде постигнут, под 
условом да пољопривредна сезона буде макар на нивоу просека у последњих пет година, да 
Фијат извезе бар 100.000 аутомобила и да не буде већих потреса у Европи. 

- Због тога раст БДП-а од два одсто није немогућ, мада нам Фијатова производња неће донети 
велике пореске приходе - каже Арсић, подсећајући на бројне олакшице које је ова компанија 
добила како своју фабрику отворила у Србији. Ипак, одређених пореских прихода ће ипак бити 
и од италијанског гиганта, који ће плаћати рецимо порезе и доприносе на зараде запослених. 

Арсић верује и да ће дефицит буџета бити већи од планираног, јер ће расходи премашити 
предвиђене. 

- Постоји ризик да издаци за робе и услуге буду већи него што треба, јер ће доћи до раста цена 
лекова због повећања обрачунског курса, а ту је и проширење листе лекова и раст цена струје. 
Уз то, мислим да локалне самоуправе неће ефикасно спроводити намераване уштеде - додаје 
Арсић. 

Сарадник Центра за нову политику Горан Николић такође сматра да ће инфлација бити виша 
него што је пројектовано предлогом буџета, али додаје да би баш то могло да помогне да 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/prete_veca_inflacija_i_visi_rashodi_od_predvidjenih.4.html?news_id=249977
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дефицит на крају буде управо онолики колики је и планирано, под условом да држава успе да 
спроведе свој план о ограничењу расхода. 

- С једне стране, приходи у буџету су преувеличани, али пошто је инфлација потцењена, чак и 
раст инфлације од само један одсто значи и да би пројектовани приходи били реални, што 
доводи до смањења дефицита. Због тога би основне пројекције дефицита на крају могле и да 
буду остварене, али не због тога што је буџет перфектно пројектован - каже Николић за наш 
лист. Овај стручњак, међутим, напомиње да би чак и у случају да се не оствари жељени мањак, 
Србија могла да оствари „драматичан успех“, ако достигне макар и дефицит од четири одсто, с 
обзиром на то да ће ове године мањак бити око седам процената. 

Потпредседник Асоцијације малих и средњих предузећа, Милан Кнежевић оценио је да је буџет 
„оптимистичан и економски нереалан“, тако да не очекује да се оствари раст БДП-а од два 
одсто и планирани пад буџетског дефицита. 

- Буџет за 2013. годину је оптимистично-политичка пројекција, а мање економска реалност“, 
рекао је Кнежевић, а преноси Бета. Он је додао да ни приходи из ребаланса буџета за ову 
годину неће бити остварени и „да нема говора да може да се оствари привредни раст од два 
одсто у 2013. години“. 

Кнежевић је оценио да је стање у привреди лоше и да пада промет у малопродаји, тако да се 
неће остварити планирани приход од повећања ПДВ од 30 милијарди динара, а неће бити 
остварен ни планирани приход од пореза на добит правних лица. 

С друге стране, председник компаније Металац Драгољуб Вукадиновић рекао је да је буџет 
охрабрујући и рестриктиван онолико колико је то могуће у овом тренутку те да Влада треба да 
ради на томе да оно што је планирано буде и остварено. 

Председник Удружења корпоративних директора Топлица Спасојевић такође сматра да је 
буџет добар и бољи од претходних. Он је рекао да је у том буџету најбоље то што су смањени 
трошкови по министарствима, а да је лоше што се и даље издвајају средства за јавна предузећа. 

Како је рекао, за привреду ће доста значити промена пореских закона и у тој области је 
приметно побољшање. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Hronika/350059/Policajci-u-Vranju-stupili-u-tihi-strajk-podrske-uhapsenim-kolegama 

Полицајци у Врању ступили у "тихи штрајк" 
подршке ухапшеним колегама 

Танјуг  

Полицијски синдикат Србије саопштио је данас да су "због бруталног поступања против 

четворице саобраћајних полицајаца, колеге из Полицијске управе у Врању ушле у 'тихи штрајк' 

http://www.blic.rs/Vesti/Hronika/350059/Policajci-u-Vranju-stupili-u-tihi-strajk-podrske-uhapsenim-kolegama
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у знак подршке колегама", док је је у Полицијској управи Тањугу речено да немају 

информација о било каквом штрајку колега из саобраћајне полиције. 

- Није по праву нити је праведно да се полицајцима који су осумњичени за лако кривично дело 

одреди притвор од месец дана. Не желимо да се мешамо у независност судства, али морамо да 

се упитамо да ли се закон примењује исто према свима - каже се у саопштењу. 

 

У саопштењу се такође наводи да је четворици полицајаца јуче одређен притвор без икаквог 

основа, "док у исто време дилерима који деци продају дрогу у већини случајева судије не смеју 

ни да одреде притвор". 

  

Заменик председника Полицијског синдиката Србије Влада Павићевић рекао је Тањугу да нико 

у синдикату нити у полицији не зели да брани колеге које ће одговарати уколико су криве, али 

да та организација инсистира да се према њима поступа као и према свим грађанима Србије. 

 

- Све док се према нашим колегама у Врању не буде поступало као и према другим грађанима, 

припадници саобраћајне полиције, који нису на дужности, у знак подршке нашим колегама, до 

даљег неће излазити из станице и неће узимати храну - рекао је Павићевић. 

 

Портпарол Полицијске управе у Врању Драган Стаменковић каже да нема информацију о било 

каквом штрајку колега из саобраћајне полиције. 

  

- Штрајк подразумева обуставу рада. Ја такву информацију немам. Полиција ради нормално, 

задаци се редовно извршавају, тако да нема никакве обуставе рада, осим што, након обављене 

службе, одређени број припадника борави у Саобраћајној полицијској испостави у циљу 

подршке колегама - рекао је Стаменковић. 

 

Четворици полицајаца Саобраћајне полицијске испоставе у Врању, Горану Ђ, Ивици К, 

Небојши С. и Саши И. јуче је Кривично веће Основног суда у Врању изрекло је притвор у 

трајању до 30 дана. 

 

Портпарол Основног суда у Врању Србољуб Милосављевић рекао је синоћ Тањугу да је притвор 

у истом трајању изречен и бизнисмену из Врањске Бање Мити Р. (39) који се доводи у везу са 

радњама због којих су јуче рано ујутро ухапшени полицајци. 

 

Против четворице полицајаца Полицијска управа у Врању поднела је кривичне пријаве због 

сумње да су починили кривично дело злоупотреба службеног положаја, а против Мите Р. за 

кривично дело подстрекавање на злоупотребу службеног положаја. 
 

 


