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Србија није пред банкротом 
Е. В. Н.  

Премијер и министри разговарали са синдикатима и привредницима о мерама 

владе. Влада ће предузети енергичне мере ради реформе јавног сектора 

СРБИЈА нема проблема са ликвидношћу и није пред банкротом. Ребалансом буџета дефицит 
ће бити доведен до циљане границе, испод пет одсто, односно на 4,7 одсто - изјавио је у суботу 
премијер Ивица Дачић после састанка са синдикатима и удружењима привредника, који је 
трајао готово три сата. Како наводи премијер, стратегија свеукупног раста и развоја усагласиће 
се са свим друштвеним чиниоцима. 
 

- Мањак прихода, због кризе, могли бисмо да решимо задуживањем, али ми то не желимо, јер 
би већи дефицит нарушио макроекономску стабилност земље и због тога су мере владе 
усмерене на смањење трошкова кроз ребаланс буџета - објаснио је Дачић. - Србија је у тешкој 
економској ситуацији и Влада ће за мере тражити широку сагласност. 
Премијер је наводе да је земља пред банкротом назвао глупостима. Кроз ребаланс, сва 
министарства морала су да смање своје буџете за ову годину, а премијер је најавио да ће се 
озбиљније "ући укоштац са сивом економијом". 
- Морамо да утврдимо стратегију свеукупног друштвеног раста и развоја у наредним годинама, 
то је једини излаз из постојеће ситуације - наводи Дачић. - Нисмо хтели то да решавамо 
науштрб најсиромашнијих, због тога нема замрзавања и смањења плата и пензија, осим што 
ћемо сви заједно морати да поднесемо тај терет да плате и пензије неће расти колико бисмо 
желели, већ сходно економским могућностима. Србија мора ући у реформу јавног сектора и 
Влада ће у том правцу предузети енергичне мере, од којих ће неке бити краткорочне, а друге 
дугорочне. 
Састанку је присуствовао и министар финансија Млађан Динкић, који је рекао да су од 
синдиката и привредника добили најширу подршку за реформу у најтежем сегменту - јавном 
сектору. Динкић је најавио да у борби са сивом економијом неће бити толеранције у фискалној 
дисциплини. Председник Савеза самосталних синдиката Србије, Љубисав Орбовић, наводи да 
Влада за нове мере штедње има пуну подршку, као и за реструктурирање предузећа, али да 
очекује договор о променама Закона о раду. Орбовић је изразио чуђење због најаве да ће 
изменама Закона о раду руководити координатор, а Србија има министра рада и социјалне 
политике. 
- Пословна заједница снажно подржава све мере Владе Србије и похваљује државно 
руководство што је из дефанзиве и одлагања реформи протеклих деценија, прешло у активно 
решавање економске ситуације - каже Жељко Сертић, председник Привредне коморе Србије. 
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Дачић је у Јагодини, где је положио камен темељац за италијанску фабрику "Аунде", рекао да је 
важно да ЕУ дође у Србију, као и европске идеје и европски инвеститори. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:440462-Vlada-u-ponedeljak-o-rebalansu-budzeta 

Влада у понедељак о ребалансу буџета 
Тањуг  

Влада Србије требало би, на сутрашњој седници, да одлучи о ребалансу буџета за 

ову годину. Дачић: Постигнута широка сагласност у друштву о мерама штедње и 

реформама у јавном сектору 

 
Влада Србије требало би, на сутрашњој седници, да одлучи о ребалансу буџета за ову годину, а 
премијер Ивица Дачић је уочи тог састанака рекао да је постигнута широка сагласност у 
друштву о предвиђеним мерама штедње и реформама у јавном сектору. 

Дачић је, после јучерашњег петочасовног састанка са представницима синдиката и 
привредника у Влади Србије, нагласио да се мора ући у реформу јавног сектора и у том правцу 
ће бити предузете енергичне мере, од којих ће неке бити краткорочне, а друге дугорочне и у 
интересу грађана. 

Шеф Владе Србије је поновио да неће бити замрзавања плата и пензија, које неће моћи да 
расту изнад нивоа зарада у привреди, при чему се мора смањити буџетски дефицит на око 4,7 
одсто БДП-а, напомињући да ће све то бити уграђено у ребаланс буџета за ову годину. 

Према договору коалиционих партнера у влади, ребалансом буџета за ову годину требало би да 
се уштеди 37,1 милијарду динара, од чега ће смањење расхода министарстава износити укупно 
32,1 милијарду. 

Влада је раније ове седмице објавила низ мера за стабилизацију државног буџета и структурне 
реформе јавног сектора, као и потребне промене за унапређење пословне климе. 

Министар финансија и привреде Млађан Динкић је најавио да ће после усвајања предлога 
ребаланса у влади тај документ бити упућен у Скупштину Србије, где ће 1. јула почети расправа. 

Држава, како је рекао министар финансија, неће мењати приходну страну буџета, јер је 
привреда већ преоптерећена, али може да појача контролу наплате и главни циљ је смањење 
расхода. 

"Циљ је да омогућимо штедњу у јавном сектору и бржи развој приватног сектора", рекао је 
Динкић истичући да ће у наредних годину и по дана бити предузета ригорозна штедња, као и 
да ће плате у приватном сектору у наредном периоду расти много брже него у јавном. 

Да би се спречио даљи пад прихода надлежни органи Министарства финансија и привреде и 
МУП - а предузеће обухватне и системске мере контроле са нултом толеранцијом за 
непоштовање пореских обавеза по било ком основу, наставиће сузбијање нелегалног промета 
односно ширења сивог и црног тржишта и предвиђен је могућ додатни приход од издавања 
лиценце за 4Г у износу од 125 до 250 милиона евра. 
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Динкић је рекао да неће бити замрзавања плата и пензија и да ће после двопроцентног 
априлског повећања, бити још једно повећање ове године од 0,5 одсто, а у 2014. биће додатно за 
0,5 одсто у априлу и од један одсто у октобру. 

Према програму владе, до 31. јула биће уведен регистар запослених у јавном сектору, а до краја 
септембра за све запослене у јавним предузећима, како би се направиле уштеде и по том 
основу. 

Сви који не доставе податке до 31. јула неће примити августовске плате, рекао је Динкић. 

Он је најавио да ће до краја септембра бити направљена анализа оптималног броја запослених 
и рационализације у јавним службама, што је у обавезу узела Српска напредна странка. 

Како је најављено у Министарству финансија и привреде, од 1. јануара креће се са 
централизованом исплатом зарада за целу Републику. Тај модел се већ примењује у Хрватској 
и њиме ће се уштедети 10 одсто. 

Најављено је и увођење реда у рад јавних предузећа, кроз смањење директних и индиректних 
субвенција и строгу контролу издавања гаранција. 

Програмом мера за реформу јавног сектора предвиђено да до 30. јуна наредне године буде 
решен статус 179 предузећа у реструктурирању, која запошљавају 54.000 радника, али и 
стварају држави годишње трошкове од 750 милиона евра. 

Предлог мера за окончање реструктурирања предвиђа до краја године покретање стечаја у 27 
предузећа за које нема никаквог интересовања купаца, не обављају никакву делатност, а имају 
значајну имовину и мали број запослених. Такође, до краја 2013. године биће понуђено на 
продају 66 предузећа. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:440449-Radosavljevic-Objedinjavanje-IMT-a-i-IMR-

a-za-4-5-godina 

Радосављевић: Обједињавање ИМТ-а и ИМР-а 
за 4-5 година 
Танјуг  

Оптималан период у коме може да се изврши потпуна ревитализација и спајање 

ИМТ и ИМР је четири до пет година оценио је генерални директор ИМР Зоран 

Радосављевић 

 
Оптималан период у коме може да се изврши потпуна ревитализација и спајање Индустрије 
машина и трактора (ИМТ) и Индустрије мотора Раковица (ИМР) је четири до пет година, 
оценио је генерални директор ИМР Зоран Радосављевић, који оперативно руководи и ИМТ-ом. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:440449-Radosavljevic-Objedinjavanje-IMT-a-i-IMR-a-za-4-5-godina
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За тај подухват потребно је око 50 милиона евра, а више од 90 одсто те суме могло би да се 
обезбеди кроз сопствене приходе, рекао је Радосављевић у интервјуу Тањугу. 

"Један од предлога, у процесу обједињавања два предузећа, јесте да се део ИМТ-ове имовине, 
на простору од 36 хектара, у Новом Београду прода, и да се тасредства утроше на инвестиције и 
примену нових технологија“, нагласио је Радосављевић. 

Он је подсетио да су ИМТ и ИМР компаније у реструктурирању које немају "одрешене руке" у 
управљању својом имовином. 

Радосављевић је објаснио да је пре четири године измењен Закон о приватизацији, што значи 
да би у случају продаје дела имовине ИМР - а и ИМТ - а сав новац отишао на рачун Агенције за 
приватизацију. 

"У овом тренутку немамо мотивацију за тако нешто, али смо добили уверавања да ће до краја 
године доћи до измене Закона о приватизацији", објаснио је Радосављевић. 

У међувремену, док се услови не промене, како тврди Радосављевић, постојеће машине ће се 
искористи до максимума, а у плану је и одабир локације за заједничку фабрику трактора. 

"Прва идеја је да то буде ИМР-ова фабрика у Раковици, јер је индустријска зона, 
инфраструктура је одлична и све што је неопходно налази се ту", навео је он. 

На почетку би, према речима Радосављевића, требало да се инвестира око два милиона евра у 
раковичку ливницу да би се погон прилагодио потребама ИМТ-ових трактора, као и да се 
подигне свест о еколошкој заштити. 

Радосављевцих је подвукао да је план о обједињавању и ревитализацији ИМТ-а и ИМР-а 
предат надлежним институцијама за време претходне владе. 

"Претходна власт имала је ту пројекцију, нова власт такође, а надамо се да ће се ово питање 
ускоро разматрати“, закључио је Радосављевић. 

У првој фази је намера да се месечна производња у обе фабрике подигне на ниво од 200 до 300 
трактора месечно и отвори више од 200 нових радних места у производним погонима. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:440438-Simonovic-Podela-Zeleznica-Srbije-na-tri-

preduzeca 

Симоновић: Подела Железница Србије на три 
предузећа 
Танјуг  

Железнице Србије ће од 1. јануара идуће године бити подељене највероватније на 

једно матично и два зависна предузећа, најавио је генерални директор српских 

железница Драгољуб Симоновић 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:440438-Simonovic-Podela-Zeleznica-Srbije-na-tri-preduzeca
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Железнице Србије ће од 1. јануара идуће године бити подељене највероватније на једно 
матично и два зависна предузећа, најавио је у недељу генерални директор српских железница 
Драгољуб Симоновић. 
 

Железнице ће од почетка идуће године бити реорганизоване и започети пословање по 
тржишним принципима, рекао је Симоновић Тањугу додајући да ће наставити одлучно да се 
обрачунава са корупцијом у железницама, иако је због тога створио себи доста непријатеља. 

Једно зависно предузеће биће, како је рекао, задужено за железничку инфраструктуру, а друго 
за превоз путника и робе и та два предузећа биће физички, финансијски и оперативно потпуно 
одвојена тако да ће бити много транспарентније њихово пословање - зарада и трошкови. 

Симоновић је рекао да од 1. јануара "крећу главобоље за спаваче на железници“, јер почиње 
либерализација железничког тржишта. 

"Да не би било отимачине приликом поделе фирме ишли смо на минимално цепање, а касније 
када ојачамо, одвојићемо транспорт робе и путнике. Путнички саобраћај ће дотирати држава 
или локална самоуправа, па неће моћи да иде воз само са два путника“, навео је Симоновић. 

Што се тиче карго саобраћаја, од 2014. постепено ће, према његовим речима, почети пуштање у 
саобраћај више оператера. 

"То је неминовно, па ће тржиште одлучивати - биће као на западу, где саобраћају државни и 
путнички возови, па ко опстане“, рекао је Симоновић 

Челник српских железница је нагласио да се зато треба што боље припремити и подсетио да су 
само у првих пет месеци ове године трошкови дневница за службена путовања у земљи и 
иностранству смањени за 30 милиона динара, трошкови горива за локомотиве и друмска 
возила чак за 630.000 евра, трошкови мобилних телефона за милиона динара, а трошкови 
друмских возила за око 33 милиона динара, у односу на исти период лане. 

„Нема тачке где нисам ударио по питању злоупотреба“, истакао је Симоновић који каже да је на 
железницама, пре новог руководства на челу са њим, постојао вешто уигран систем 
злоупотреба и корупције, чиме се сада баве истражни органи. 

Коментаришући недавне нападе појединих медија, Симоновић је рекао да их је очекивао и 
много раније наводећи да има поуздане информације да иза њих стоје људи који су спречени 
да краду на железници. 

Он је казао да је поред свих уштеда и обрачуна са корупцијом на железници прозван од 
појединих медија за ручак од 165.000 динара, када је угостио представнике швајцарског 
Штадлера, ЕУ, ресорног министарства... , а да нигде није било наведено да је са својим тимом 
тада успео да за Железнице Србије уштеди седам или осам милиона евра. 

Симоновић каже да је успео да измени уговор о набавци 21 електромоторног воза од Штадлера, 
јер је неко пре њега договорио већу цену на уштрб квалитета. Железнице ће купити за 100 
милиона евра исти број возова, али по повољнијој цени и са већим квалитетом и опремом. 

"Ако влади таква моја политика не одговара, нека каже и ја ћу да одступим", истакао је он. 
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Симоновић је рекао и да је за 1.500 евра отишао са својим стручњацима у Москву у вези са 
набавком нових руских дизел возова из руског кредита и "избоксовао“ 27 уместо раније 
договорених 19 возова и тако уштедео за државу чак 42 милиона евра. 

Он је навео да се на пумпама железнице много краде нафте и да се тиме, такође, сада баве 
истражни органи, као и да се стављају сонде у локомотиве како би се пратила потрошња, али да 
има доста опструкције, на пример, лопови често буше њихове акумулаторе. 

Он је нагласио да је просто немогуће да нека локомотива за 50 метара кретања потроши 300 
литара нафте... 

Говорећи о сменама у Железницама Србије, Симоновић је казао да је смењивао људе у свим 
секторима, где је било злоупотреба и да није тајна да је 90 одсто смењених директора из 
Демократске странке, јер су скоро сви били из те партије. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:440383-Hrana-i-pice-29-odsto-jeftiniji-nego-u-EU 

Храна и пиће 29 одсто јефтинији него у ЕУ 
С. Булатовић  

Хлеб и житарице наши потрошачи, према подацима Еуростата, плаћају чак 36 

одсто мање од просечног Европљанина. Недостаје само податак о просечној плати, 

кажу потрошачи 

 
ХРАНИМО се јефтиније, пијемо за мање новца, а тек су пушачи у завидној ситуацији. Европски 
статистичари упоредили су цене основних животних намирница, пића и дувана у Европској 
унији и земљама ван ње. Тек објављени подаци показују да је просечна потрошачка корпа у 
Србији јефтинија 29 одсто од ЕУ просека. На исхрану још мање троше само у Македонији, 
Пољској, Румунији, Албанији и Бугарској. 
 

Цене хлеба и житарица наши потрошачи, према подацима Еуростата, плаћају чак 36 одсто 
мање од просечног Европљанина. Иста је разлика и у ценовницима меса. Млеко, сир и јаја 
достижу 81 одсто просечних европских цена. Алкохол је за петину, 22 одсто јефтинији у Србији 
него у ЕУ, а цигарете коштају у просеку чак 70 одсто мање. 
- У целој тој рачуници недостаје само податак о просечним платама у Србији - сматра Горан 
Паповић, председник националне организације за заштиту права потрошача Србије. - Али не 
било какав податак о просечној заради, већ реалан. Не може се говорити о просечној плати ако 
у некој општини ради једна банка или једна коцкарница. Мора у обзир да се узме колико је у 
тој општини незапослених. Мени ови подаци говоре да би у Србији јако лепо живео један 
Швеђанин, или Немац и Аустријанац. Наравно са платама које зарађују у својим домовинама. 
Не са нашим зарадама. 
ПАПРЕНИМЕЂУ чланицама Европске уније потрошачка корпа је најскупља у Данској. Данци 
на храну дају чак 43 одсто више него просечни Европљани. Хлеб и житарице су им 59 одсто 
папренији, док је просечна шницла скупља за трећину. Норвешка, која није члан ЕУ, најскупља 
је на Старом континенту. Храна и пиће се продају по 86 одсто већим ценама од просека. 
Папрено је и у Швајцарској. Цене су у просеку за 55 одсто веће него у ЕУ. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:440383-Hrana-i-pice-29-odsto-jeftiniji-nego-u-EU
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Иако зависе од просечне плате у земљи, цене производа, међутим, не могу да их у стопу прате. 
Тако економиста Александра Стевановић поручује да то што су у земљи мала примања не значи 
да цене треба да буду најмање. 
- Ако је за утеху, када нам порасту плате те цене вероватно неће толико порасти - каже 
Стевановић. - У структури цена производа добар део чини трошак рада. Али учествује и 
продуктивност. Зато један Немац може да плаћа око 80 одсто веће цене, а да зарађује и осам 
пута више од нашег грађанина. Он својим радом производи више. Има акумулирано знање и 
капитал. Нама недостаје капитал да развијемо производњу. Има сектора где је немогуће 
повећавати унедоглед продуктивност, и то је урачунато у цену производа. Фризерка не може да 
ошиша много више људи, нити адвокат да прими много више клијената. 
Међу земљама Старог континента потрошачи најмање троше у Македонији. Корпа је тамо чак 
42 одсто јефтинија него у Европској унији. Цигарете у Македонији коштају свега четвртину 
европске просечне цене. 
Међу чланицама Европске уније, храна је најприступачнија у Пољској. Јефтинија је 39 одсто у 
односу на остатак Уније. Рачун у трговини у Румунији је 33 одсто "лакши" него у ЕУ, у Бугарској 
за 32 одсто, баш колико и у Албанији. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:440376-Zbog-otkaza-na-ulici-374620-ljudi 

Због отказа на улици 374.620 људи 
Биљана Стјеља  

Од 2000. године до данас десеткован број запослених, али нико због тога још није 

одговарао. Радници очекују макар извињење за 374.620 званично изгубљених 

радних места и за уништену средњу класу 

 

МАЛО се ко у земљи бавио тражењем кривца за десетковану радну снагу и економски крах 
после „српске октобарске револуције“ 2000. године. Први (и једини) покушај извињења због 
„злочина власти против привреде и грађана“ дали су усамљени економисти предложивши свом 
струковном савезу резолуцију коју би усвојио Социо-економски савет Србије. Предлог је, те 
2010, одбијен једногласно. 
 
Тако се питање одговорности вратило у фиоку и пре него што је започета расправа. А да ли би 
уопште ико требало да одговара за 374.620 званично изгубљених радних места, пропалу 
приватизацију, уништену радничку класу и рекордну стопу незапослености - више се и не 
поставља. 
Док су и левица и десница уједињене (само) у ставу да овако није морало бити и да су 
„реформе“ споре и неуспешне, ни 13 година касније нема консензуса о томе којим путем ићи 
даље. У чекању новог сутра, али без вере да ће оно бити боље, радничка класа очекује да и 
њима неко коначно положи рачуне, ако не баш извињење. Највише га очекују из - Немањине 
11. 
Политичку елиту, пак, и синдикати и послодаваци, и струка и наука, апострофирају као 
најодговорнију за „изгубљену деценију“. 
- Генерално, одговорни су они који су могли друкчије да воде ово друштво, а нису. Дакле, они 
који су имали моћ. Одговорни су и они који су знали, а нису ништа чинили да то знање усмере 
у корист јавног добра - сматра социолог Срећко Михаиловић. - Поједностављено, одговорни су 
политичари и интелигенција, елита. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:440376-Zbog-otkaza-na-ulici-374620-ljudi
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ПУТЕВИУ периоду 1990-2000. година у Србији је изграђено свега 106 километара ауто-путева 
(Фекетић - Хоргош, Фекетић - Келебија и обилазница око Београда), а у периоду од 2000-2010. 
године још мање - 45 километра ауто-путева (Комрен - Просек, Левосоја - македонска граница, 
северни крак коридора 10 и петља „Орловача“) и 52 километра једне траке ауто-пута (Београд - 
Нови Сад). Поређења ради, у Хрватској је од распада СФРЈ у промет пуштено више од 1.400 
километара ауто-путева. 

Он, међутим, сматра да суноврат није започео 2000, већ најмање деценију раније, као да ни 
највећи проблем нису угашена радна места већ она неотворена. 
Социолог Мирослав Ружица, који је годинама био виши научни сарадник у Светској банци у 
Вашингтону, а од 1992-1999. предавао је социјалну политику на Универзитету Индијане у САД, 
сматра да је у „пропустима“ предњачила политичка елита. Епилог њихове владавине је, наводи 
он, такав да имамо незаустављив раст дефицита у трговинској размени и националном буџету, 
велике девизне приватне и државне дугове, као и екстремно низак извоз налик земљама у 
развоју. 
- Све то је довело до катастрофално ниског нивоа запошљавања, изузетног пораста 
незапослености, вештачког раста животног стандарда, али и претећег раста сиромаштва. 
Он додаје да је „на делу“ видљиво и специфично и вишеслојно формирање средње класе: 
- Предузетничка класа је нова, још без идентитета и јасне социјалне позиције, али дубоко 
интегрисана са политичком елитом. Њено порекло је бивша номенклатура, ратни профитери, 
рентијери на бази државних функција и илегална трговина (цигарете, дрога). Такво порекло 
делом објашњава и функционисање институција у којима се одржавају политичка патронажа, 
клијентилизам, непотизам и неинституционално лобирање. Зато нам се и намеће хипотеза да 
су наше елите више ривали, ловци на плен, него идеолошко-програмске алтернативе за вођење 
друштва и његово усмеравање. 
 

Послодавци, међутим, „кривицу“ распоређују и тврде да упркос томе што највећу одговорност 
сноси „политичка елита“ део је и на - народу. 
- Патимо од хроничног недостатка предузетничког духа и у нашем друштву се људи који раде и 
имају резултате ниподаштавају, док се лажне вредности истичу у први план - каже Драгољуб 
Рајић, директор Уније послодаваца Србије. - Поред насушне економске реформе нама је пре 
свега потреба суштинска реформа образовања и просвећивање широких маса, како би они 
схватили да је судбина у њиховим рукама и да морају бити предузимљиви ако желе да мењају 
своје окружење и свој живот, а не да буду пасивни и чекају да други реше њихове проблеме. 
Криза у којој се налазимо много је мање последица дејства светске економске кризе него одраз 
нашег сопственог менталитета. 
Не амнестира, међутим, ниједну од претходних влада: 
РЕФОРМАПРОФЕСОР Ружица оцењује да су реформе угрозиле системе вредности, као и 
ситуирање у новом социо-економском аранжману:  
- Стални посао постаје ексклузивно добро, социјална промоција је неизвесна и остварује се под 
другим правилима, ограничена је заштита радничких права, као и шанса за образовање. 

- Када се свака политичка странка буде сагледавала искључиво по резултатима сопственог 
рада, тек тада ће се ствари у Србији променити. 
Синдикални лидери тврде да народ не би требало „прозивати“ ни за шта јер се радницима већ 
годинама манипулише и из њих се извлаче и последњи атоми снаге. Ивица Цветановић, 
председник Конфедерације слободних синдиката, зато тврди да је данас тешко налетети на 
„задовољног запосленог“: 
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- У разговорима са радницима по целој Србији још нисам срео ниједног који би казао: „Да, ја 
сам срећан што је моја фабрика продата, мој нови газда је добар послодавац, фин и поштен 
човек, и плаћа ме довољно, децу могу да прехраним“. Напротив, приче радника су 
апокалиптичне и они не виде излаз из социјалне беде. 
Цветановић додаје да упркос поражавајућем билансу још нико није сагледао колика је реална 
штета направљена распродајом државне, друштвене имовине и продајом предузећа: 
 

- Ако би се данас тражили кривци за пропаст српске економије и привреде, списак „грешника“ 
појединаца био би подугачак, али је суштински, главни кривац држава. Она диктира 
макроекономију, она креира привредни амбијент, она се стара да сви имају једнака права, она 
се брине да њени поданици не буду жедни, гладни, голи и боси. А код нас су се, од свега 
корисног из света, запатиле три најгоре могуће појаве - распродаја имовине, корупција и 
тајкуни. 
ДЕСТРУКЦИЈА 
- Социјални дијалог је потпуно замро и до сада нико није израчунао колико нас укупно кошта 
„економија деструкције“ и лоша приватизација предузећа - каже Цветановић. - Сигурно је реч о 
милијардама евра. Србији је у овом моменту неопходан економски гуру да реши све привредне, 
финансијске и социјалне проблеме. 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Putevi-Srbije-duguju-oko-25-milijardi-dinara-za-PDV.sr.html 

„Путеви Србије” дугују око 25 милијарди 
динара за ПДВ 

„Путеви Србије” дугују око 25 милијарди динара за неплаћен ПДВ држави, сазнаје „Политика”. 
Ово јавно предузеће је у петак добило опомену и уколико у року од пет дана не измири обавезу 
– следи блокада рачуна. 

Милутин Мркоњић, министар саобраћаја, рекао је јуче је да ће ових дана бити решен тај 
проблем. Према његовим речима, правници морају да реше да ли Јавно предузеће „Путеви 
Србије” треба да плаћа ПДВ на путарину. 

Он је рекао да ту постоје два мишљења – једно Министра финансија и привреде Млађана 
Динкића, а друго правника „Путева Србије” и да то питање треба што пре решити. 

– Мораћемо данас да седнемо и договоримо се о томе како то да решимо – казао је Мркоњић 
Танјугу. 

Будући да се дуг који премашује 25 милијарди динара гомила од 2008. године, поставља се 
питање зашто до сада нико није опоменуо, казнио и наплатио потраживања од „Путева 
Србије”. 

– За садашње руководство Пореске управе дуг за неплаћен порез је затечено стање до кога смо 
дошли чистећи билансе – наводе за Политику у Пореској управи. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Putevi-Srbije-duguju-oko-25-milijardi-dinara-za-PDV.sr.html


11 

 

Како објашњавају, тек после 31. марта су могли да сачине спискове дужника и крену у наплату 
заосталих потраживања јер је до тада важио Закон о условном отпису камата и мировању 
пореског дуга, који је омогућавао обвезницима да репрограмирају застала дуговања. 

Сви који то нису учинили су опоменути и биће блокирани. „Путеви Србије” нису једини. У 
Пореској управи наглашавају да нико није поштеђен. 

– Више пута смо тражили састанак с руководством  „Путева Србије” како би се видело на који 
начин могу да измире дуг. Један је одржан, али директор тог предузећа се није појавио – кажу 
у Пореској управи. 

Међутим, надлежни из „Путева Србије” тврде да ово предузеће по закону не треба да плаћа 
ПДВ држави нити да га враћа возачима јер га и не наплаћује. 

– Приход од путарине је јавни приход, а на јавни приход се не плаћа ПДВ јер би у супротном 
држава сама себи плаћала порез – гласи образложење „Путева Србије”. 

Зашто „Путеви Србије” треба да плаћају ПДВ? 

– Како путарина представља накнаду за употребу јавног пута, односно накнаду за промет 
услуге дозвољавања коришћења јавног пута, а да за промет предметне услуге Законом није 
прописано пореско ослобођење, промет ове услуге опорезује се по општој стопи ПДВ-а од 20 
одсто – наводе у Пореској управи, напомињући да је до 30. септембра прошле године важила 
општа стопа ПДВ од 18 одсто. 

Према томе, ово јавно предузеће, као порески обвезник ПДВ-а, дужно је да за наплаћену 
путарину обрачуна ПДВ и да за тај промет изда рачун са исказаним ПДВ-ом, а да обрачунати 
ПДВ искаже у пореској пријави, коју подноси за порески период, као и да обрачунати ПДВ, 
умањен за износ претходног пореза, плати у прописаном року. 

Требало би подсетити да је Државна ревизорска институција пре две године указала да „Путеви 
Србије” крше закон о ПДВ-у и да не плаћају порез на приход од путарина. Само у 2009. и 2010. 
ово јавно предузеће, према налазу ревизора, остало је дужно 40 милиона евра за неплаћен 
порез на додату вредност од путарина. 

И Удружење за међународни транспорт је више пута апеловало на „Путеве Србије” да почну да 
враћају превозницима ПДВ на путарине јер као један од разлога за губитак транзитног 
саобраћаја кроз нашу земљу управо се наводи немогућност повраћаја ПДВ. Самим тим нисмо 
конкуренти јер га враћају Словенија и Хрватска, као и све земље Европске уније. 

Саша Радуловић, стручњак за порезе каже да су„ Путеви Србије” у обавези да плаћају ПДВ на 
путарине и да ни на који начин нису изузети. Да су ту обавезу извршавали неминовно би цена 
путарина била повећана за 20 одсто. 

– Не ради се овде о јавном приходу, као што кажу „Путеви Србије”. Они јесу специфично 
предузеће јер су део консолидованог буџета Србије и више од пола буџета им долази од државе. 
Али их то не изузима из плаћања ПДВ. Пореска управа је имала имала више начина за наплату 
дуга, поче од принудне наплате до кажњавања. Не знам зашто се оволико дуго чекало – каже 
Радуловић. 

М. Авакумовић 
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Дачић: Србија није пред банкротом 

БЕОГРАД – Премијер Ивица Дачић је данас изјавио да Србија није пред банкротом и да нема 
проблем са ликвидношћу, али мора донети стратегију опоравка привреде. 

Дачић је, после састанка са привредницима и вођама синдиката, у присуству чланова свог 
кабинета, нагласио да Србија мора ући у реформу јавног сектора и да ће Влада у том правцу 
предузети енергичне мере, од којих ће неке бити краткорочне, а друге дугорочне и у интересу 
грађана. 

Шеф Владе Србије је поновио да неће бити замрзавања плата и пензија које неће моћи да расту 
изнад нивоа зарада у привреди, при чему се мора смањити буџетски дефицит на око 4,7 одсто 
БДП-а, напомињући да ће све то бити уграђено у ребаланс буџета за ову годину. 

Због тога је био важан данашњи састанак са представницима Привредне коморе Србије, 
Националног савета за привредни опоравак и синдиката, јер влада мора да консултује све 
представнике друштва. 

„Желели смо да све њих позовемо на једно место и разговарамо о томе шта би требало радити, 
јер се налазимо у изузетно тешкој ситуацији која је последица светске економске кризе и онога 
што се дешвало у земљи у претходномн периоду”, рекао је Дачић. 

Он је казао да постоје најаве већег извоза српске привреде и могућност да ћемо ове године 
имати највећи економски раст у региону, између два и три одсто, али, како је упозорио Дачић, 
сада располажемо мањим приходима у буџету од планираних. 

Према његовој оцени, мањак прихода у буџету се може решити новим задуживањем, а то влада 
не би желела да уради да не би још више повећавала јавни дуг и дефицит буџета. 

Дачић је најавио да је данашњи састанак у Влади Србије само један у низу, уз напомену да ће се 
влада разговарати са свим важним представницима друштва, а ускоро предстоји и састанак са 
члановима Фискалног савета. На састанку у Влади, осим премијера Дачића, били су министар 
финансија и привреде Млађан Динкић, министар здравља Славица Ђукић-Дејановић, 
министар енергетике, развоја и заштите животне средине Зорана Михајловић, министар 
просвете, науке и технолошког развоја Жарко Обрадовић и министар пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Горан Кнежевић. 

Динкић: Привредници и синдикати подржали владине мере 
БЕОГРАД – Влада Србије добила је подршку привредника и синдиката за предложене мере 
штедње, изјавио је данас министар финансија и привреде Млађан Динкић, истакавши да ће то 
бити подстрек за даље активности владе. 

„Има разлика у мишљењу, али се о свим предложеним мерама разговара и са привредницима 
и са синдикатима”, казао је Динкић је на конференцији за новинаре у Влади Србије после 
састанка премијера Ивице Дачића и представника владе са члановима Националног савета за 
привредни опоравак и синдикатима. 

Имамо отворен план за реформе који је у неким сегментима чак и радикалан, рекао је Динкић 
и поручио да неће бити толеранције по питању финансијске дисципилине и сиве економије. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Srbija-nije-pred-bankrotom.sr.html
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„Договорили смо да важне системске законе Влада не ради сама, већ са синдикатом и 
привредницима, што се првенствено односи на измене Закона о раду”, казао је Динкић. 

Циљ тих измена је да се повећају запосленост и инвестиције, а да се истовремено задрже 
елементи који штите права радника, додао је Динкић. 

Сви подржавају измене Закона о планирању и изградњи и укидање бирократије, рекао је 
Динкић, додавши да је за неке реформе потребне дуже време и да ће се оне симултано 
спроводити у дужем року. 

Он је најавио да ће Влада о ребалансу буџета одлучивати у понедељак. 

Састанак у Влади, који је траје већ три сата, биће настављен и после конференције, а њиме ће 
председавати Динкић. 

Танјуг 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Privatnici-hrane-kompletnu-drzavu.sr.html 

Приватници хране комплетну државу 

Министар Динкић замолио привреднике за подршку, јер без њихове веће активности нема 

плата за учитеље, лекаре, полицију.... 

Молим вас за подршку, јер без вас, привредника, нема шансе за успех ни за кога у друштву. Не 
могу ни учитељи, лекари, полицајци или војници боље да живе, ако прво ви не будете боље 
пословали, рекао је министар финансија и привреде Млађан Динкић пословним људима у 
Привредној комори Србије. Говорећи о владином пакету економских мера, Динкић је указао да 
држава не може да стабилизује буџет, ако не покрене привреду и омогући бржи привредни 
раст, јер „приватни сектор храни комплетну државу”. 

Његов домаћин Жељко Сертић, председник ПКС, истакао је да се српска привреда налази на 
историјској прекретници и да сви заједно треба да подрже реформе, како би се о Србији 
причало као земљи у којој може да се ради. 

Спремност за сарадњу Министарства финансија и привреде и ПКС потврђена је потписаним 
меморандумом. 

Први човек ПКС указао је да су привредници и инвеститори незадовољни због 
административних и царинских баријера и недостатком воље да се стање мења. Динкић је 
истакао да структурне реформе јавног сектора и предстојеће измене закона управо имају за 
циљ унапређење пословног окружења. Одрживом пословању треба да допринесу измене 
Закона о раду, које ће омогућити брзо запошљавање, али и отпуштање, Закона о планирању и 
изградњи „који државна администрација није била у стању да напише”, биће поједностављене 
процедуре за издавање грађевинских дозвола, више улагања, али и више посла за грађевинаре. 

Министар је обећао пословним људима ригорозне контроле и сузбијање сиве економије. Није 
намера, како је рекао, да се гасе радна места, него да се обезбеде равноправни услови 
пословања за све и лојална конкуренција. Циљ је да се они који не плаћају порез приволе да 
легално послују. 
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– Не занима ме што ћу због тога бити непопуларан и што ће бити притисака, али мора да се 
уведе ред. Без поштовања правила, нема државе. 

„Фијат”, али и произвођачи делова за аутомобилску индустрију, дају добре резултате. Највише 
су допринели повећању овогодишњег извоза од 24 одсто. У априлу је остварена рекордна 
вредност извоза од 950 милиона евра. 

– Хоћемо да направимо ланац добављача за те гиганте, не само за „Фијат”, него за 
компоненташе, али и за „Горење”, јер је то шанса за мала и средња предузећа – рекао је 
Динкић. 

Реструктурирање 179 предузећа биће окончано до краја јуна 2014. За 16 великих у 
реструктурирању, која раде позитивно, Динкић је најавио отпис дугова држави и 
репрограмирање обавеза приватном сектору. Она ће радити самостално, а заштиту државе 
најпре ће изгубити Рударско-топионичарски басен Бор. РТБ последње три године послује са 
добитком, али има дугове из прошлости, које сада измирује, рекао је Динкић. Исти третман 
чека и „Петрохемију”. 

– Има таквих великих компанија које су међу првих 10 извозника данас у Србији и нема 
разлога да више буду у поступку реструктурирања – рекао је министар. – Најтеже ће бити са 
оним компанијама које су некада биле велики системи, попут 14. октобра, ФАП-а, ИМТ-а или 
ИМР-а, али ће држава покушати да нађе стратешке партнере. 

Већ овог лета чека стечај 27 предузећа, која имају значајну имовину а за 787 запослених 
предвиђена је отпремнина од 300 евра по години стажа. Продаја углавном имовине 
предвиђена је за 66 предузећа. 

То је био повод да Ружица Ђурђевић, директорка ,,Интер-механике” из Смедерева, пита како ће 
њена фирма од таквих предузећа наплатити значајна потраживања. Динкић је одговорио да 
наплату могу да очекују после продаје имовине дужника. 

Мирољуб Кршанин, директор фабрике за производњу алуминијумских профила 
,,Техномаркет” из Панчева, пожалио се да ни после годину дана не могу да добију ни први од 
неопходних папира за изградњу нове фабрике са учешћем страног капитала. 

Душану Коруноском, из Уније послодаваца Србије, Динкић је одговорио да ће ускоро бити 
потписан уговор са Европском инвестиционом банком која влади одобрава кредит од 500 
милиона евра за повољно кредитирање малих и средњих предузећа. Камата је пет одсто, рок 
враћања од 12 до 15 година, са почеком до пет година. После годишњих одмора биће доступни 
код пословник банака. 

А. Микавица 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Dinkic-preti-blokadom-Putevima-Srbije.sr.html 

Динкић прети блокадом „Путевима Србије” 

Из овог предузећа тврде да се на путарину не обрачунава ПДВ и да нису дужни ни да га плаћају 

држави 
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Млађан Динкић, министар финансија и привреде, најавио је јуче да ће рачун предузећа 
„Путеви Србије” бити блокиран за пет дана, јер од 2008. године не плаћају ПДВ на путарину, 
тако да је тај дуг драстично повећан. 

Надлежни из „Путева Србије” тврде, међутим, да ово предузеће по закону не треба да плаћа 
ПДВ држави нити да га враћа возачима, јер га и не наплаћује. 

– Приход од путарине је јавни приход, а на њега се не плаћа ПДВ, јер би у супротном држава 
сама себи плаћала порез, што се не ради нигде у свету. ПДВ није урачунат у цену путарине у 
Србији, што значи да учесници у саобраћају на нашој територији не плаћају ПДВ приликом 
коришћења аутопутева. Када би у цену путарине био урачунат ПДВ, путарина би била скупља 
за 20 одсто – тврде у овом јавном предузећу. 

Иста пракса, како наводе, важи у европским земљама. Тамо где јавно предузеће наплаћује 
путарине, ПДВ се не обрачунава и самим тим је и цена путарине нижа. 

Влада Републике Србије последњи пут је одобрила повећање цене путарине фебруара 2008. 
године, и том приликом у ту цену није урачунат ПДВ. 

– Сав приход од наплате путарине је јавни приход, и то строго наменски јавни приход, а не 
приход фирме „Путеви Србије”. Он комплетно иде у буџет и користи се за искључиво за 
одржавање државних путева првог и другог реда, за шта су средства иначе недовољна. Дакле, 
то је јавни, а не комерцијални приход, сав одлази у буџет и самим тим не подлеже ПДВ-у – 
објашњавају у „Путевима Србије”. 

У овом јавном предузећу подсећају да наплаћују путарину на свега 600 километара аутопутева, 
а има обавезу да одржава државне путеве првог и другог реда у укупној дужини од 16.000 
километара. 

Србија од наплате путарина приходује свега сто тридесет милиона евра, а да би се зарадила бар 
половина новца од очекиваног, потребно је странцима понудити јефтинију услугу коришћења 
наших друмова. 

Међутим, став „Путева Србије” у том погледу јесте да смо конкурентни и да су у нашој земљи 
најјефтиније путарине у поређењу са земљама које користе исти систем наплате. 

Као пример наводе Немачку која шлеперима наплаћује путарине по пређеном километру, а то 
планира да уведе и за остале категорије возила. 

– Земље које користе вињете, као што су Аустрија, Словенија, Чешка, Словачка, Мађарска и 
Бугарска, или су увеле или планирају да у блиској будућности за камионе преко 3,5 тона почну 
да наплаћују путарину по пређеном километру, јер се показало да вињете праве губитке – 
рекао је недавно за „Политику“ Миленко Цаковић, директор наплате путарина у „Путевима 
Србије”.  

Министарство: Не могу путари да тумаче Закон о ПДВ 
Министарство финансија је изричито: Јавно предузеће „Путеви Србије” није надлежно да 
тумачи Закон о ПДВ-у већ да га спроводи. Јасна је инструкција Министарства финансија која је 
дата овом јавном предузећу још 2008. године, да су обавезни да плаћају ПДВ. То предузеће ту 
инструкцију до данас није спровело. 

„Пореска управа Србије је прошлог месеца са запрепашћењем констатовала да ’Путеви Србије’ 
већ годинама не плаћају ПДВ и упутила овом предузећу опомену. Како су се ’Путеви Србије’ 
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оглушили о њу наредне недеље биће им извршена блокада рачуна све док своје пословање не 
ускладе са законом”, наведено је у саопштењу Министарства финансија и привреде поводом 
тврдње „Путева Србије” да нису обавезни да плаћају ПДВ. 

Министарство финансија и привреде поручује да ће тражити да се у „Путевима Србије” казне 
сви надлежни који су кршили Закон. М. У. А. 
М. Авакумовић 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Dinkic-Dogovoren-proces-restrukturiranja-preduzeca.sr.html 

Динкић: Договорен процес реструктурирања 
предузећа 

БЕОГРАД –Министар финансија и привреде Млађан Динкић изјавио је данас да је договорен 
процес реструктурирања и окончања реструктурирања друштвених бивших фирми. 

Динкић је, гостујући у Јутарњем програму ТВ Пинк, рекао да се оне већ 12 година заштићене и 
да им се догађа да не плаћају струју, порезе и доприносе за пензионо, а праве губитке. 

Динкић је рекао да таквих предузећа има 179 и да запошљавају 52.000 људи, а око 750 милиона 
евра износе укупни губици државе и грађана због вештачког оџавања тих фирми. 

Динкић је најавио да ће 27 таквих предузећа одмах, тако рећи овог лета отићи у стечај, уз 
исплату људима отпремнине од по 300 евра по години стажа. 

Нека предузећа, која позитивно сада послују, ће бити претворена у државна и биће самостална 
на тржишту и пуштена да живе без заштите државе, најавио је Динкић. 

Он је најавио да ће бити и закључен аранжман са Светском банком, јер је битна подршка једне 
од две најмоћније светске финансијске организације и додао да оцекује да се тај аранжан 
уговори у наредним недељама да би се тај процес лакше спровео. 

„Договорили смо се на коалицији да поделимо одговорност тако што ће СНС преузети да 
изврши анализу запослених и у државној администрацији и у јавним службама и да предложи 
законе којим ће одредити колико људи уопште треба ту да ради”, објаснио је Динкић и додао да 
су добили рок до краја септембра. 

Према његовим речима, у последњем кварталу требало би да буде измењен закон о државним 
службеницима да би, ако буде прекобројних, то било рационализовано током следеће године. 

Динкић је додао да очекује да ће СНС бити на челу радне групе за измене закона о раду и о 
планирању и изградњи. 

Та два кључна системска закона требало би да помогну да се смањи бирократија, да се скрати 
период издавања грађевинских дозвола и да се омогући лакше запошљавање, јер постојећи 
закон о раду безмало не дозвољава отуштање запослених. 

Танјуг 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Dinkic-Dogovoren-proces-restrukturiranja-preduzeca.sr.html
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Nedovoljna-spremnost-za-dublje-reforme.sr.html 

Недовољна спремност за дубље реформе 

Добро је што ће се водити рачуна о сваком динару, али не ваља што се штеди на инвестицијама, 

без којих нема нових радних места 

Мере за стабилизацију државног буџета и структурне реформе јавног сектора, које ће 
Министарство финансија и привреде предложити Влади Србије, корак су у правом смеру, али 
не и довољан потез за излазак земље из озбиљне кризе у којој се деценијама налази – оценаје 
економиста. Добро је што ће министарствадокрајагодинеда уштеде 37 милијардидинара, што је 
више од један одсто бруто домаћег производа, али је лоше што се штеди на инвестицијама без 
којих нема нових радних места и раста стандарда грађана. 

Мањкавост предложених мера економисти виде у томе што оне не садрже праве реформске 
захвате јавног сектора, пре свега пензионог система, здравства и образовања. То је, по њима, 
последица неспремности владајућој коалиције да се одлучније определи за дубље реформе 
јавног сектора, пензијског фонда, здравства, школства, плата запослених у јавном сектору… 

Добро је што ће се завршити реструктурирање 179 неприватизованих предузећа, у већини 
великих дужника и губиташа и знатно смањити субвенције, које су у Србији високе у поређењу 
са другим земљама, а од њих није било користи. 

– Смањивање јавних инвестиција, којих је и иначе недовољно, угрозиће будући економски раст 
– каже Милојко Арсић, уредник „Кварталног монитора” Фонда за развој економске науке. – Од 
њих се очекује да унапреде саобраћајну, енергетску и другу инфраструктуру, која је иначе лоша 
и одвраћа инвеститоре. Надам се да неће бити угрожени велики инвестициони пројекти, који 
се финансирају страним кредитима, као што је изградња магистралних путева. Зато ће 
изградња инфраструктуре по градовима и општинама вероватно бити успорена. 

Детаљна анализа оправданости улагања у скупе инфраструктурне пројекте, листа приоритета, 
као и ефикасна изградња, оно је што Србији недостаје, сматра Арсић. Он сумња у оправданост 
изградње пруге Лозница–Ваљево у садашњој беспарици, кад нам је магистрална железничка 
мрежа у расулу, као што је пруга на Коридору 10 и пруга Београд–Бар. Боље је завршити 
аутопут Београд–Чачак, него улазити у нове подухвате са неизвесношћу када ће бити завршени 
и почети да доприносе економском расту. 

Значајних реформи још нема, указује Арсић, или су тек у најави. Горуће је питање пензионог 
система. 

– После ребаланса, у припреми буџета за наредну годину требало би уградити значајније 
реформе – поручује Арсић. – Има времена да се то уради, питање је има ли воље код свих 
чланица коалиције. Чини се да министар Динкић сада предњачи по уштедама и по залагању за 
реформе. Али, питање је колико ће то да траје. 

За Миладина Ковачевића, сарадника „Макроекономских анализа и трендова”, предлог мера је 
очекиван. Мањак у овогодишњем буџету свешће се на 4,7 одсто БДП-а, а заједно са буџетима 
општина, градова и социјалних фондова, државни рачун у овој години биће у минусу 5,2 одсто 
вредности свега што се у 2013. створи, што је „разумни ниво”. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Nedovoljna-spremnost-za-dublje-reforme.sr.html


18 

 

– То је од овог ребаланса буџета довољно – каже Ковачевић. – Али завршетак приватизације 
179 предузећа до краја јуна 2014. не може се представљати као свеобухватна реформа јавног 
сектора, коме припадају и јавна предузећа. Аутори МАТ-а под реформом јавног 
сектораподразумевају промене најважнијих системских закона, које су услов трајне фискалне 
консолидације и неопходног развоја. 

Један од кључних услова за повећање економског раста и запослености је смањивање пореза на 
плате запослених и уложени капитал, уз веће опорезивање прихода и имовине, која није у 
функцији производње или основних животних потреба. 

Средњорочне и дугорочне реформе јавног сектора, по Ковачевићу, обухватиле би јавну управу, 
јавне финансије, јавна предузећа, фондове обавезног социјалног, здравственог и пензијског 
осигурања, као и важно управљање државном и јавном имовином, у оквиру кога је најважније 
управљање градским и грађевинским земљиштем. 

– Централна тачка реформе јавног сектора је пензијски систем, јер је услов свих услова 
фискалне консолидације одвајање ПИО фонда у што већој мери од буџета, што подразумева 
његову корпоративизацију иприватизацију – указује Ковачевић. – ПИО фонд сада захвата 
трећину укупних расхода буџета, уз непрекидно повећавање што због демографије, али и због 
смањења запослености. Она је могућа кроз повезане реформе у јавном сектору, али није 
одржива само на рестрикцијама и такозваним формулама прилагођавања. 

Став је аутора МАТ-а, каже Ковачевић, да би измене системских закона требало да се догоде до 
краја године. Држава мора престати са свим врстама субвенционисања, осим у пољопривреди. 
Једини вид државне интервенције мора да се задржи у индустрији. И то на основу заједничког 
улагања или докапитализације зарад брже индустријализација у сектору извозних 
разменљивих добара и услуга и већег запошљавања.  

А. Микавица 
 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/389549/Vlada-sutra-o-rebalansu-budzeta 

Влада сутра о ребалансу буџета 

Танјуг 

Влада Србије требало би, на сутрашњој седници, да одлучи о ребалансу буџета за ову годину, а 

премијер Ивица Дачић је уочи тог састанака рекао да је постигнута широка сагласност у 

друштву о предвиђеним мерама штедње и реформама у јавном сектору. 

Дачић је, после јучерашњег петочасовног састанка са представницима синдиката и 

привредника у Влади Србије, нагласио да се мора ући у реформу јавног сектора и у том правцу 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/389549/Vlada-sutra-o-rebalansu-budzeta


19 

 

ће бити предузете енергичне мере, од којих ће неке бити краткорочне, а друге дугорочне и у 

интересу грађана. 

 

Шеф Владе Србије је поновио да неће бити замрзавања плата и пензија, које неће моћи да 

расту изнад нивоа зарада у привреди, при чему се мора смањити буџетски дефицит на око 4,7 

одсто БДП-а, напомињући да ће све то бити уградјено у ребаланс буџета за ову годину. 

 

Према договору коалиционих партнера у влади, ребалансом буџета за ову годину требало би да 

се уштеди 37,1 милијарду динара, од чега ће смањење расхода министарстава износити укупно 

32,1 милијарду. 

 

Влада је раније ове седмице објавила низ мера за стабилизацију државног буџета и структурне 

реформе јавног сектора, као и потребне промене за унапређење пословне климе. 

 

Министар финансија и привреде Млађан Динкић је најавио да ће после усвајања предлога 

ребаланса у влади тај документ бити упућен у Скупштину Србије, где ће 1. јула почети расправа. 

 

Држава, како је рекао министар финансија, неће мењати приходну страну буџета, јер је 

привреда већ преоптерећена, али може да појача контролу наплате и главни циљ је смањење 

расхода. 

 

- Циљ је да омогућимо штедњу у јавном сектору и бржи развој приватног сектора - рекао је 

Динкић истичући да ће у наредних годину и по дана бити предузета ригорозна штедња, као и 

да ће плате у приватном сектору у наредном периоду расти много брже него у јавном. 

 

Да би се спречио даљи пад прихода надлежни органи Министарства финансија и привреде и 

МУП - а предузеће обухватне и системске мере контроле са нултом толеранцијом за 

непоштовање пореских обавеза по било ком основу, наставиће сузбијање нелегалног промета 

односно ширења сивог и црног тржишта и предвиђен је могућ додатни приход од издавања 

лиценце за 4Г у износу од 125 до 250 милиона евра. 

 

Динкић је рекао да неће бити замрзавања плата и пензија и да ће после двопроцентног 

априлског повећања, бити још једно повећање ове године од 0,5 одсто, а у 2014. биће додатно за 

0,5 одсто у априлу и од један одсто у октобру. 

Према програму владе, до 31. јула биће уведен регистар запослених у јавном сектору, а до краја 

септембра за све запослене у јавним предузећима, како би се направиле уштеде и по том 

основу. 

 

Сви који не доставе податке до 31. јула неће примити августовске плате, рекао је Динкић.Он је 

најавио да ће до краја септембра бити направљена анализа оптималног броја запослених и 

рационализације у јавним службама, што је у обавезу узела Српска напредна странка. 
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Како је најављено у Министарству финансија и привреде, од 1. јануара креће се са 

централизованом исплатом зарада за целу Републику. Тај модел се већ примењује у Хрватској 

и њиме ће се уштедети 10 одсто. 

 

Најављено је и уводјење реда у рад јавних предузећа, кроз смањење директних и индиректних 

субвенција и строгу контролу издавања гаранција. 

 

Програмом мера за реформу јавног сектора предвиђено да до 30. јуна наредне године буде 

решен статус 179 предузећа у реструктурирању, која запошљавају 54.000 радника, али и 

стварају држави годишње трошкове од 750 милиона евра. 

 

Предлог мера за окончање реструктурирања предвиђа до краја године покретање стечаја у 27 

предузећа за које нема никаквог интересовања купаца, не обављају никакву делатност, а имају 

значајну имовину и мали број запослених. Такође, до краја 2013. године биће понудјено на 

продају 66 предузећа. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/389525/Najveci-izvoznici-kragujevacki-Fijat-NIS-i-Tigar 

Највећи извозници крагујевачки Фијат, НИС 
и Тигар 

Танјуг  

Највећи допринос расту извоза за прва четири месеца од 24 одсто дају извоз аутомобила и ауто-

компоненти, саопштило је данас Министарство финансија и привреде, објављујући списак 

компанија највећих извозника које предводе Фијат Аутомобили Србија из Крагујевца, Нафтна 

индустрија Србије и Тигар Тyерс из Пирота. 

Међу првих 15 компанија су и Хип Петрохемија из Панчева, Хемофарм из Вршца, РТБ Инвест 

из Бора, Yура Цорпоратион из Раче, Балл паковања из Београда, Таркет из Бачке Паланке и 

Импол Севал из Севојна. 

 

Следе Тетра Пак Продуцтион из Београда, Голден Ладy из Белошевца, Елиxир Гроуп из 

Шапца, Сирмиум Стеел из Сремске Митровице и Горење из Ваљева, наводи се у саопштењу. 

 

Министарство истиче да Србија 2013. године први пут базира свој привредни раст на расту 

извоза који је у прва четири месеца ове године порастао за 24 одсто у односу на исти период 

прошле године и најављује да уводи праксу да од јуна јавно објављује списак највећих српских 

извозника, чије пословање даје највећи допринос привредном расту Србије. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/389525/Najveci-izvoznici-kragujevacki-Fijat-NIS-i-Tigar
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На сајту Министарства www.мфп.гов.рс објављена је детаљна табела највећих српских 

извозника. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/389521/Mrkonjic-Jat-dobija-partnera-ali-ostaje-drzavna-kompanija 

Мркоњић: Јат добија партнера, али остаје 
државна компанија 

Танјуг  

Министар саобраћаја Милутин Мркоњић изјавио је данас да ће “Јат ервејз” ускоро добити 

стратешког партнера, али да ће остати државна компанија. 

 

Мркоњић је објаснио да је најважније да су створени услови да Јат може да ради несметано до 

краја ове године и да ће док год се не заврше преговори са националном авиокомпанијом из 

Уједињених Арапских Емирата Етихад бити отворена могућност преговора о стратешком 

партнерству и са другим заинтересованим земљама. 

 

- Не треба причати много о томе, јер смо око тога често говорили да је нешто завршено, па није 

било ништа од тога - рекао је Мркоњић напомињући да страни партнери, такође, не воле да се 

о преговорима прича у јавности док се не постигне договор. 

 

Он је казао да је менаџмент Јата обећао да ће ову годину завршити са позитивном нулом 

односно да ће та компанија престати да прави губитке. Влада Србије је створила услове да се 

Јат ослободи дугова од око 180 милиона евра, обезбедила средства за део радника који жели 

добровољно да оде из предузећа, као и да набави шест нових авиона на лизинг за ову сезону, 

рекао је Мркоњић. 

 

Јат сада може да послује и свакако ће добити партнера, сматра министар саобраћаја. “Јат 

ервејз” и “Етихад” су започели преговоре о евентуалном стратешком партнерству по моделу 

који предвиђа да држава остане већински власник, а страни партнер да управља компанијом у 

наредном периоду. 

 

Национални авиопревозник Србије би уз стратешког партнера добио нову модерну флоту и 

пословао профитабилно. Влада Србије, Јат ервејз и Етихад су 17. јуна потписали у Београду 

Меморандум на основу којег ће до половине јула бити истражене могућности улагања Етихада 

у српску ваздухопловну компанију. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/389521/Mrkonjic-Jat-dobija-partnera-ali-ostaje-drzavna-kompanija


22 

 

 

Етихад ће највероватније само у овој години, према писању појединих медија, инвестирати у 

Јат између 40 и 50 милиона долара, уколико буде постигнут договор о стратешком 

партнерству, а руковођење српском авиокомпанијом би могао да преузме од октобра. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/389368/Drzava-presudila-gradjevincima 

НЕКАД НАЈВИТАЛНИЈИ ДЕО СРПСКЕ ИНДУСТРИЈЕ, ДАНАС НА ИЗДИСАЈУ 

Држава пресудила грађевинцима 

Катарина Марковић/Бојана Анђелић  

Док домаћи грађевинци прете штрајком и траже од државе да хитно предузме мере помоћи 

том сектору, из Министарства грађевине поручују да пара нема. Министар Велимир Илић за 

„Блиц“ каже да је ове године буџетом предвиђено свега 5,5 милиона евра за помоћ грађевини, а 

да су поједине фирме у губитку и по 30 милиона евра. 

- Како ја да им помогнем с таквим буџетом - пита се министар Велимир Илић. 

 

Представници синдиката, међутим, ствари гледају мало другачије и траже конкретне предлоге 

и одговоре од ресорних министарстава.  

  

- Невероватно је да држава има пара за све остало осим за грађевински сектор. Ми не тражимо 

да нам даје по 10.000 евра по отвореном радном месту, већ да нам омогући да дођемо до посла. 

За наш сектор, последња иоле пристојна година била је 2008, од тада стање у ком се налазимо 

може слободно да се назове елементарном непогодом - каже за „Блиц” председник Синдиката 

радника грађевинарства и ИГМ Душко Вуковић.  

 

Неравноправна утакмица 

Грађевински стручњак Горан Родић објашњава зашто домаћа оператива не може да конкурише 

странцима. 

- На домаћем терену кајмак убиру искључиво странци. Они нам дају кредит, ту убиру камату, за 

добијени посао узимају део профита и на крају добијају и референце. Услови тендера код нас су 

такви, да чак и кад се удруже у конзорцијум домаће фирме тешко могу да испуне услове из 

тендера у којима се тражи да у последње три године извођач мора да има, рецимо, обрт од 100 

милиона евра годишње. Па ко то може да испуни од наших? - пита се Родић. 

  

Он напомиње да су актуелне бројке поражавајуће. За три године број запослених у 

грађевинском сектору са 120.000 пао је на око 70.000, 3.000 предузећа је угашено, а плата 

грађевинаца је међу најмањим у земљи. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/389368/Drzava-presudila-gradjevincima
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Највећи проблем представљају дуговања државе која се процењују на око милијарду евра, мада 

званични податак не постоји. Немају га ни ресорна министартства. Министар Велимир Илић 

каже за „Блиц” да његова смена неће решити нагомилане проблеме у грађевинарству. 

  

- Они имају право да траже моју смену, али нисам ја крив што ретко која наша фирма може да 

добије банкарске гаранције за извођење крупнијих послова - рекао је Илић. 

Као пример, министар је навео је то што су на коридору 11 тренутно само две наше фирме 

успеле да добију банкарску гаранцију. Он каже да Министарство не може да додели посао било 

коме, поготово од када је ступио на снагу нови Закон о јавним набавкама којим су пооштрени 

услови за расписивање тендера. С друге стране, министар истиче и да многим фирмама 

Министарство не може да додели било какав посао јер су у блокади. 

  

- Они морају да се међусобно укрупне, изолују здраве делове фирми, нађу стратешке партнере, 

али им је у свему томе потребна и помоћ државе, банака, Фонда за развој - каже Илић. 

 

Грађевински стручњак Горан Родић подсећа да је за стање у грађевинарству одговорна управо 

држава, која је бројне фирме отерала на добош јер није измиривала своја дуговања. 

 

- Прво то мора да се реши, па све остало. Фирме су дебело у блокади јер су радиле за државу 

директно или индиректно као подизвођачи, и шта се десило - домаће фирме нису успевале да 

наплате изведене радове, а да би наставиле да раде, морале су да узимају кредите по 

зеленашком каматама, које опет с друге стране нису могле да враћају јер нису имале посла. 

Тако сада имамо ситуацију да је 80 одсто грађевинске оперативе у блокади - каже Родић. 

 

Држава је грађевинском предузећу „Напред” у једном тренутку дуговала чак милијарду динара. 

Тај дуг се сада смањио на 300 милиона динара, али само зато што је то предузеће у 

међувремену већину послова пребацило у Русију, тако да нових потраживања овде нема, а 

заостала полако пристижу и наплаћују се. 

 

http://www.blic.rs/data/images/2013-06-21/353979_2021-novac_origh.jpg?ver=1371844403.jpg
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Кликни за увећање (+) 

  

 

- У просеку дуг за извршени посао у Србији наплаћује се по годину и по дана. Пошто смо дошли 

у ситуацију да не можемо ни да наплатимо, али ни да добијемо посао, ми смо се пребацили на 

руско тржиште. Нама је сада тамо две трећине радника. На тај начин њихова радна места су 

сачувана и ми у последње три године никога нисмо отпустили - каже за „Блиц” директор 

предузећа „Напред“ Доброслав Бојовић. 

  

Он каже да од државе не очекује да им да новац, већ да им омогући да добијају послове.  

  

- Уместо што послове дају Кинезима и Азербејџанцима држава треба да омогући нама да их 

добијемо. Могли би услове тендера за добијање посла мало да прилагоде домаћим фирмама. 

Тиме би био обезбеђен посао у наредне три године - каже Бојовић. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/389429/Mrkonjic-Resicemo-problem-oko-blokade-racuna-Puteva 

Мркоњић: Решићемо проблем око блокаде 
рачуна Путева 

Танјуг  

Министар саобраћаја Милутин Мркоњићј изјавио је да ће ових дана бити решен проблем око 

најављене блокаде рачуна Путева Србије. 

http://www.blic.rs/data/images/2013-06-21/353979_2021-novac_origh.jpg?ver=1371844403.jpg
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/389429/Mrkonjic-Resicemo-problem-oko-blokade-racuna-Puteva
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Мркоњић је казао да правници морају да реше да ли Јавно предузеће Путеви Србије треба да 

плаћа ПДВ на путарину. 

 

Он је рекао да ту постоје два мишљења - једно министра финансија и привреде Младјана 

Динкића, а друго правника Путева Србије и да то питање треба што пре решити. 

 

- Мораћемо данас или сутра да седнемо и договоримо се како то да решимо - додао је Мркоњић. 

 

Министарство финансија и привреде саопштило је у петак да Јавно предузеће Путеви Србије 

није надлежно да тумачи Закон о ПДВ-у, већ да га спроводи, односно плаћа ПДВ. 

Министарство је, такодје, најавило да ће бити санкционисани сви надлежни у том предузећу 

који су кршили закон. 

 

Путеви Србијр су, претходно, реагујући на Динкићеву изјаву да ће им за пет дана рачун бити 

блокиран зато што од 2008. године не плаћају ПДВ на путарину, саопштили да то јавно 

предузеће у складу са законом не плаћа ПДВ на путарину, јер је то јавни приход, "јер би у 

супротном држава сама себи плаћала порез, што се не ради нигде у свету". 

 

- Јасна је инструкција Министарства финансија и привреде која је дата овом јавном предузећу 

још 2008. године - да су у обавези да плаћају ПДВ, медјутим ово предузеће ту инструкцију до 

данас није спроводило - наведено је у саопштењу Министарства финансија. 

  

Пореска управа је саопштила да је предузеће Путеви Србије у петак добило опомену, у складу 

са важећим прописима, због енормно високог дуга који је настао неплаћањем ПДВ-а и 

упозорило да уколико уколико порески обвезник у року од пет дана од пријема опомене, како 

је предвидјено законом, не измири своју обавезу - следи блокада рачуна. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/389422/Dinkic-Privrednici-i-sindikati-podrzali-vladine-mere 

Динкић: Привредници и синдикати 
подржали владине мере 

Танјуг  

- Влада Србије добила је подршку привредника и синдиката за предложене мере штедње, 

изјавио је данас министар финансија и привреде Младјан Динкић, истакавши да ће то бити 

подстрек за даље активности владе. 

- Има разлика у мишљењу, али се о свим предложеним мерама разговара и са привредницима 

и са синдикатима - казао је Динкић је на конференцији за новинаре у Влади Србије после 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/389422/Dinkic-Privrednici-i-sindikati-podrzali-vladine-mere
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састанка премијера Ивице Дачића и представника владе са члановима Националног савета за 

привредни опоравак и синдикатима. 

  

Имамо отворен план за реформе који је у неким сегментима чак и радикалан, рекао је Динкић 

и поручио да неће бити толеранције по питању финансијске дисципилине и сиве економије. 

  

- Договорили смо да важне системске законе Влада не ради сама, већ са синдикатом и 

привредницима, што се првенствено односи на измене Закона о раду - казао је Динкић. 

 

Циљ тих измена је да се повећају запосленост и инвестиције, а да се истовремено задрже 

елементи који штите права радника, додао је Динкић. 

 

- Сви подржавају измене Закона о планирању и изградњи и укидање бирократије - рекао је 

Динкић, додавши да је за неке реформе потребне дуже време и да ће се оне симултано 

спроводити у дужем року. 

 

Он је најавио да ће Влада о ребалансу буџета одлучивати у понедељак. 

Састанак у Влади, који је траје већ три сата, биће настављен и после конференције, а њиме ће 

председавати Динкић. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/389284/Cvetkovic-Mere-stednje-na-prvi-pogled-ubedljive 

Цветковић: Мере штедње на први поглед 
убедљиве 

Тањуг  

Бивши премијер Србије Мирко Цветковић изјавио је данас да су владине предложене мере 

штедње на први поглед довољне и убедљиве, али да треба сачекати са оценама како би се 

видело да ли ће бити потребне још неке додатне мере. 

- Чуо сам цифре о којима се разговара, али не могу још увек да дам коначну оцену... Има у 

предлогу неких ствари које се могу оценити позитивним, а има и неких које су проблематичне - 

рекао је Цветковић новинарима на "Вивалди форуму на Мокрој Гори. 

 

Он је позитивим оценио мере које се односе на решавање проблема предузећа у 

реструктурисању и намере да се стави тачка на тај проблем, који је већ дуже времена присутан. 

  

Према његовим речима, позитивне су и уштеде које се предлажу. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/389284/Cvetkovic-Mere-stednje-na-prvi-pogled-ubedljive
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- Оне углавном иду на дискреционим расходима, а то су расходи на основу којих водите текућу 

економску политику и према томе, уштеда искључиво на тим расходима смањује инструменте 

за водјење текуће економске политике, јер немате могућности да њу спроведете, јер сте 

умањили расходе - навео је Цветковић. 

 

Он није могао да изнесе коначну оцену да ли ће те мере бити довољне. 

  

- На први поглед изгледа да су потребне још неке додатне мере, али боље да сачекамо да 

видимо још да ли ће још неке мере бити неопходне... На први поглед, мере делују убедљиво у 

смислу да су довољне - закључио је бивши премијер. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/389249/Amerikanci-daju-sedam-miliona-dolara-za-razvoj-preduzetnistva-u-Srbiji 

Американци дају седам милиона долара за 
развој предузетништва у Србији 

Тањуг  

У Влади Србије данас је потписан уговор на основу кога ће мала и средња предузећа и 

предузетници добити укупно седам милиона долара за развој свог пословања и унапредјење 

конкурентности. 

Средства су намењена корисницима из 12 општина југа и југозапада Србије, а пројекат ће се 

реализовати у наредне четири године. 

 

Уговор су потписали директорка мисије Америчке агенције за међународни развој (УСАИД) у 

Србији Сузан Фриц и директор Националне агенције за регионални развој Ивица Ежденци. 

 

Потписивању уговора о реализацији Пројекта за развој приватног сектора присуствовали су 

министарка регионалног развоја и локалне самоуправе Верица Калановић и амбасадор САД-а у 

Србији Мајкл Кирби. 

 

Калановић је указала на изузетан значај овог пројеката, јер ће допринети јачању оних на које 

морамо да се ослонимо у наредном периоду, а то су мала и средња предузећа и 

предузетништво. 

 

Министарка је истакла да без озбиљног подизања реалног сектора неће бити економског 

опоравка и бољег стандарда за градјане. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/389249/Amerikanci-daju-sedam-miliona-dolara-za-razvoj-preduzetnistva-u-Srbiji
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/389214/Dinkic-Dajemo-750-miliona-evra-gubitasima-samo-da-bismo-sacuvali-

socijalni-mir 

Динкић: Дајемо 750 милиона евра 
губиташима само да бисмо сачували 
социјални мир 

Тањуг  

Министар финансија и привреде Млађан Динкић изјавио је да, по закону, до краја јуна морају 

да се распишу јавни конкурси за избор нових директора у јавним предузећима, изражавајући 

очекивање да ће ове године привредни раст привреде бити измедју два и три одсто. 

Он је рекао да такав привредни раст није довољан, јер би било боље да је пет одсто, али ће бити 

ипак боље него прошле године. Динкић је, коменатришући расписивање јавног конкурса за 

избор новог менаџмента у јавним предузећима, рекао да се на та места морају довести 

способни менаџери, без утицаја партократије на њихов избор. 

 

- Случај Галеника и Србијагаса и многих других јавних предузећа јесу настали као проблем 

управо зато што су их водили неки неспособни партијски кадрови - истакао је Динкић и као 

пример навео фармацеутску индустрију која је у читавом свету профитабилна, па и наша 

Галеника до пре пар година, али је тамо за само две године примљено скоро 1.000 људи, за 

време мандата претходне владе и данас је та фабрика у губицима од 180 милиона евра. 

  

Говорећи о предстојећем ребалансу буџета, Динкић је у емисији РТС-а рекао да је влада била 

приморана да изврши ребаланс буџета, јер су ово непредивидива времена, јер друге европске 

земље спроводе ребаланс буџета због економске кризе, попут Русије која је то урадила у мају 

ове године, па чак и Европска комисија која ревидира економске прогнозе свака три месеца. 

  

Расходи уопште нису повећавани у односу на планирану буџет за 2013. годину, али је проблем 

што су приходи подбацили више од очекиваног, иако су расли у односу на исти период прошле 

године, али не толико колико је планирано, објаснио је Динкић. 

 

Према његовој оцени, излаз за повећање буџетских прихода није повећање стопе ПДВ-а, већ да 

се пооштри фискална дисциплина. 

  

Динкић је навео да је Министарству финансија је допало да плати 600 милиона евра за губитке 

Развојне банке Војводине и Агробанке, а само 200 милиона евра је дато за неосигуране 

депозите у тим банкама да грађанима не би пропале уштеђевине. 
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Решење за губиташе: Стечај, подржављење, приватизација... 

  

Говорећи о планираном реструктурисању друштвених предузећа, Динкић је подсетио да влада 

издваја из буџета око 750 милиона евра субвенција годишње за 179 друштвених фирми, за 

плате, текуће трошкове, струју, воду... , "из простог разлога да би се сачувао социјални мир". 

  

Та ситуација мора да се реши у наредних годину дана, кроз стечај, приватизацију и 

подржављење тих 179 фирми, тако да држава нема трошкове за субвенције тим предузећима, 

нагласио је Динкић. 

  

Објашњавајући парадокс мањих прихода од ПДВ-а, Динкић је рекао да је у првом кварталу ове 

године порастао извоз за 24 одсто, али је истовремено порасла укупна сума повраћаја ПДВ-а 

извозницима, тако да су за толику суму умањени приходи буџета. 

  

Када је реч о јавном дугу, Динкић је подсетио да је он био највећи 2000. године, а на минимуму 

је био за време владе Војислава Коштунице (2004. до 2006.) када је износио око 30 одсто БДП-

а, али је после тога скоро удвостручен за време владе премијера Мирка Цветковића. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-stecaj-ovog-leta-ide-27-firmi-u-restrukturiranju 

У стечај овог лета иде 27 фирми у 
реструктурирању 

Министар финансија и привреде Млађан Динкић изјавио је да је договорен 
процес реструктурирања и окончања реструктурирања бивших друштвених 
фирми. Отпремнине 300 евра по години стажа. 

Он је рекао да су оне већ 12 година заштићене и да им се догађа да не плаћају струју, порезе и 
доприносе за пензионо осигурање, а праве губитке. Динкић је додао да таквих предузећа има 
179 и да запошљавају 52.000 људи, а око 750 милиона евра износе укупни губици државе и 
грађана због вештачког оџавања тих фирми. 

Министар је најавио да ће 27 таквих предузећа одмах, такорећи овог лета, отићи у стечај, уз 
исплату људима отпремнине од по 300 евра по години стажа. Он је рекао да ће за 16 великих 
предузећа у реструктурирању која раде позитивно, бити отписани дугови да би могла радити 
самостално на тржишту, и додао да ће заштиту државе најпре изгубити Рударско-
топионичарски басен „Бор” (РТБ). 

– Има 16 предузећа која тренутно раде позитивно, али имају дугове из прошлости и ту ће 
спровести унапред припремљени програм реорганизације, отписати све државне дугове, 
направити отписе и репрограме с приватним повериоцима и избацити их из процеса 
реструктурирања и пустити да раде самостално на тржишту – рекао је Динкић у Привредној 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-stecaj-ovog-leta-ide-27-firmi-u-restrukturiranju
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комори Србије. – У оквиру мера Владе за завршетак реструктурирања укупно 179 предузећа, 
први велики систем који ће на тај начин бити изведен из реструктурирања биће РТБ. 

Он је казао да РТБ последње три године има профит, али да има дугове из прошлости, које сада 
измирује. 

– Нема више никаквог разлога да они буду штићени – истакао је Динкић. 

Министар финансија је рекао да ће затим тако проћи и „Петрохемија„ и друге сличне фирме. 

– Има таквих великих компанија које су међу првих десет извозника данас у Србији и нема 
разлога да више буду у поступку реструктурирања – објаснио је он. 

Најтеже ће, по његовим речима, бити с оним компанијама које су некада биле велики системи, 
попут „14. октобра„, ФАП-а, ИМТ-а или ИМР-а, којима ће држава покушати да нађе стратешке 
партнере. Динкић је додао да је јасно да таква предузећа не могу остати државна јер не могу 
бити успешна. 

Е. Дн. 

 

Замрзавање не ваља 
Министар Динкић је привреднике замолио да помогну у примени Владиног пакета економских 
мера јер они највише могу допринети покретању привреде, и истакао да је заблуда да се то 
може постићи замрзавањем пензија и плата. Осврнувши се на критике Фискалног савета, који 
замера Влади Србије што није предвидела реформу пензионог система и замрзавање пензија и 
плата, Динкић је рекао да је претходна влада замрзла пензије и плате пре неколико година и да 
то није дало никакве резултате јер опет имамо велики буyетски дефицит и јавни дуг. 

- Молим вас за подршку јер без вас, привредника, нема шансе за успех ни за кога у друштву. Не 
могу ни учитељи, лекари, полицајци или војници... боље да живе, ако ви прво не будете боље 
пословали – казао је Динкић. 

 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/protestovala-551-skola 

Протестовала 551 школа? 

Два синдиката просвете данас су одржала штрајк упозорења, у којем је, према 
подацима синдиката, учествовала 551 школа, док из Министарства тврде да су у 
протесту биле 142 школе. 

Унија синдиката просветних радника Србије организовала је једночасовну обуставу рада у 
јутарњој и поподневној смени, а протесту се придружио и Синдикат образовања Србије. 

У штрајку је учествовало 298 школа чланица Уније и 253 школе које имају чланство у 
Синдикату образовања Србије, тврде из ових синдикатима, а у Министарству просвете наводе 
да су штрајковале 93 основне и 49 средњих школа. Унија је најавила да ће 4. јуна организовати 
једнодневни штрајк упозорења. 
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