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Плате не могу да покрију рате кредита 
С. Моравчевић  

Грађани све више касне са отплатом задужења код банака, као и картица и минуса 

на текућим рачунима. Готово свака десета позајмица постала проблематична, чак 

60 милијарди динара не може да се врати 

КАШЊЕЊЕ грађана у отплати кредита све је веће, а од укупно одобрених зајмова у вредности 
614 милијарди динара, према подацима Народне банке Србије, не може да се врати око 60 
милијарди динара или 9,2 одсто. Највеће кашњење је код враћања рата за кеш и потрошачке 
кредите, али и измирења дугова за кредитне картице и дозвољени минус. Ове дугове банке и 
најтеже наплаћују уколико клијент не прима плату или је остао без посла.  
Једна од могућности која се клијентима нуди како би им се олакшало враћање обавеза је 
продужење рока враћања кредита за 24 месеца, што доводи до смањења висине месечне 
обавезе и олакшава враћање кредита. Клијенту се нуди и коришћења грејс периода у истом 
трајању у оквиру којег плаћа само камату. За клијенте који су остали без посла постоји 
могућност привремене обуставе плаћања свих обавеза за кредит. "Превентива" је осигурање за 
случај губитка посла, које обезбеђује отплату одређеног броја рата. 
- Ниво проблематичних кредита је релативно висок и износи око 20 одсто и тај проблем треба 
да се решава на системски начин - каже гувернерка НБС Јоргованка Табаковић. - У децембру 
прошле године усвојили смо измене прописа о условима за уступање потраживања банака што 
би требало у великој мери да допринесе решавању проблематичних зајмова и стимулисању 
кредитног раста. Први ефекти већ су видљиви а пуни ефекти ових измена очекују се у 
наредном периоду. 
У НБС наводе да су проблематични кредити у потпуности покривени резервама за процењене 
губитке и да то обезбеђује стабилност банкарског сектора Србије. Централна банка сматра да је 
за њу изазов решавање проблема тешко наплативих зајмова, али да ће се ослободити средства 
за одобравање нових кредита. 
Кашњење у отплати кредита, према подацима Кредитног бироа, износи 5,1 одсто, за текуће 
рачуне 8,5 одсто, лизинг уговоре 12,8 одсто, а кредитне картице 12,5 одсто. Банке покушавају на 
све начине да се договоре са грађанима који имају кашњење за било коју услугу јер им сваки, 
ма и најмањи, проценат наплате дуга значи. 
Готовински, потрошачки и кредити за рефинансирање обезбеђени су само меницом која у 
случају губитка посла клијента не може да буде реализована. Већи проблем је са стамбеним 
зајмовима, који су под хипотеком, али ни активирање ове залоге за банку не значи да ће доћи 
до свог новца јер већ дуже време продаја некретнина стагнира. 
ШВАЈЦАРЦИ 
- ОЧекујемо да ће смањење проблематичних кредита код становништва у наредном периоду 
допринети што су банке прихватиле нашу препоруку за кориснике стамбених кредита везаних 
за швајцарски франак - наводе у НБС. - Они ће отплаћивати кредит у одређеном временском 
периоду у мањим износима у односу на првобитно уговорене рате. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:458489-EPS-Hocemo-reorganizaciju-promeniti-

statut-preduzeca 

ЕПС: Хоћемо реорганизацију, променити 
статут предузећа 
Тањуг  

Електропривреда Србије хоће реорганизацију, а једини пут за озбиљнију сечу 

нерационалних трошкова, како су истакли у том јавном предузећу 

Електропривреда Србије хоће реорганизацију, а једини пут за озбиљнију сечу нерационалних 
трошкова, како су истакли у том јавном предузећу, је "корпоративизација", односно промена 
статута предузећа.  

ЕПС је од Министарства енергетике затражио и подршку за што брже спровођење 
реорганизације ЕПС-а која ће довести до рационалнијег и ефикаснијег пословања. 

Пример за нерационалности по садашњој организацији у оквиру система ЕПС, како је у 
суботу саопштено из тог јавног предузећа, је и број запослених у пословима односа с јавношћу. 
ЕПС у пословима односа с јавношћу има девет запослених и нема екстерно ангажоване 
агенције, међутим, зависна привредна друштва у оквиру ЕПС-а имају укупно 63 запослена у 
службама за односе с јавношћу и информисање, а поред тога користе услуге консултантских 
агенција, тврде у ЕПС. 

Министар енергетике Зорана Михајловић изјавила је јуче да не разуме зашто ЕПС има 70 људи 
у ПР сектору, за које издваја око 80 милиона динара, а у исто време ангажује екстерне агенције 
за то. 

"Ни Влада Србије нема 70 људи који се баве ПР-ом," нагласила је Михајловић, говорећи о 
потреби рационализације трошкова у компанијама из енергетског сектора. 

По садашњој организацији у оквиру система ЕПС, то јавно предузеће нема овлашћења да 
организује рад унутар својих зависних привредних друштава, па ни када је реч о односима с 
јавношћу и броју запослених у тим организационим целинама, објаснили су у ЕПС-у. 

Свако зависно предузеће је организовано према свом оснивачком акту, а ти акти не препознају 
ЕПС као једну целину, већ као скуп тотално независних привредних субјеката. 

Због тога, у укупном збиру, постоји нерационално велики број запослених на нивоу целог ЕПС-
а и када се сви индивидуални буџети саберу нерационално трошење новца за ПР услуге, тврде у 
ЕПС. 

Како је прецизирано, тај систем чине ЈП ЕПС и 13 зависних привредних друштава, а према 
законима Републике Србије то је 14 самосталних привредних субјеката и свако од њих има своје 
независне финансије, правну службу, људске ресурсе, набавке, информационе технологије. 
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То значи да, на пример, уместо једног директора финансија, ЕПС их има 14, уместо једног 
директора правне службе постоји их 14, а на то треба још додати велики број сектора, служби и 
буџета који су коришћени у раду сваког предузећа понаособ у оквиру ЕПС-а. 

Процена је да као резултат оваквог начина организовања ЕПС троши "нерационално“  око 30 
милиона евра годишње, односно скоро три милиона евра месечно. 

Решење за ову ситуацију у ЕПС виде у ургентној примени "Полазних основа за реорганизацију 
ЕПС-а“  које је Влада Србије усвојила још 16. новембра 2012, а подразумевају 
корпоративизацију и јефтинији начин управљања кроз централизацију разних активности на 
нивоу ЕПС групе, уместо вођења тих послова у сваком предузећу посебно. 

Први корак ка рационализацији пословања у свим сегментима ЕПС је је промена оснивачких 
аката и статута који ће омогућити корпоративизацију и централизацију, наводе у том предузећу 
и додају да промену оснивачких аката може да учини само Влада Србије као оснивач и власник 
ЕПС-а, наведено је у саопштењу. 

Пословодство ЕПС-а истиче да је спремно да спроведе реорганизацију како би компанија у 
најкраћем року била што боље позиционирана на отвореном тржишту електричне енергије и 
испунила стратешке циљеве тог предузеће, а самим тим и Владе Србије. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:458421-Davali-pare-firmama-koje-ne-postoje 

Давали паре фирмама које не постоје 
Д. И. КРАСИЋ  

На листи фирми које имају 100 одсто доспелог дуга Фонду за развој налази се чак 

13.633 предузећа. Рок истекао за 91 милијарду динара кредита. Чак 60 одсто 

позајмица проблематично 

ВИШЕ од 91 милијарде динара „тешки“ су кредити за које је већ увелико истекао рок да буду 
враћени Фонду за развој. На то треба додати и 19,5 милијарди динара који су делимично 
доспели за наплату, али дужници касне са намиривањем рата. Овде је, према наводима 
Министарства привреде, реч о више од 60 одсто укупних потраживања Фонда за развој који су, 
практично, проблематични. Управо из ових разлога, министарство је стопирало даље 
одобравање нових зајмова, док се ситуација не рашчисти и не сагледа се тренутно стање.  
На списку корисника највећих зајмова које је, под повољним каматама, одобрио Фонд за развој 
је и „КМГ Трудбеник“ ад, са доспелим дугом од 2,39 милијарди динара. Ово грађевинско 
предузеће је тренутно у стечају. Други на листи са највећим доспелим дугом од 1,89 милијарди 
динара, је јавно предузеће „Путеви Србије“, као активно друштво. Овај уговор склопљен је још 
2001. године. Следи „Сартид“ по уговору склопљеном далеке 1998. године и с доспелим дугом 
од 1,6 милијарди динара... На списку су фирме у стечају, ликвидацији, у приватизацији, 
отписане, угашене... и све оне су новац добијале од средстава Фонда. 
На листи оних којима је новац, преко Фонда, позајмљиван из средстава надлежног минстарства 
углавном су државни губиташи. Ту су „Застава аутомобили“, по уговорима с почетка 2003. 
године у вишемилионским динарским износима. Затим РТБ „Бор“, „Желвоз“, Фабрика вагона 
Краљево... Највећи дуг на листи дужника који су новац добили из средстава министарства је 
360 милиона динара („Застава аутомобили“ по уговору из 2003. године). 
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ПРОВИЗИЈЕУкупан номинални износ гаранција које издаје Фонд за развој, утврђује Влада. 
Фонд за издавање гаранције наплаћује провизију у виснини од 1,8 одсто годишње од износа 
гаранције. Од почетка ове године Фонд за развој наплатио је гаранцијску провизију у износу од 
90,46 милиона динара и на то још затезну камату од 60.658 динара. Највећа провизија 
наплаћена је сразмерно висини гаранције, Железари Смедерево: у првих шест месеци 15,64 
милиона динара и у јулу још 23,68 милиона динара. 

Укупно гледано, на листи фирми које имају 100 одсто доспелог дуга налази се чак 13.633 
предузећа са више од 91 милијарде укупног дуга. Још 4.311 предузећа има више од половине 
доспелог неплаћеног дуга у вредности од 13,55 милијарди динара. Оних мало ревноснијих, 
којима је на наплату доспело не више од 50 одсто укупног дуга, у износу од 5,66 милијарди има 
упола мање: 2.670. Преосталих 4.654 дугује заједно мање од пола милијарде динара доспелог 
дуга... 
ГАРАНЦИЈА ОД 25 МИЛИОНА ЕВРА 
На списку фирми за чије кредитне дугове је гарантовао Фонд за развој, а то значи држава, 
налазе се: „Агрожив“ „Икарбус“ у реструктурирању, Ваљаоница бакра „Севојно“, Железара 
Смедерево... Највећа издата гаранција је управо за Железару Смедерево у укупној вредности од 
25 милиона евра. Ова гаранција важи до новембра 2016. године. 
 
СУБВЕНЦИЈЕ ФИРМАМА КОЈЕ НЕ ПОСТОЈЕ 
Из буџета Министарства привреде, за субвенције инвеститорима исплаћено је више од 2,5 
милијарди динара, од чега само у јулу и августу преко милијарду динара. Увид у досадашњи 
начин одобравања и исплате субвенција инвеститорима показао је да су ови подстицаји 
додељивани без адекватне контроле и уз пропусте у процедури. 
У Министарству привреде истичу да се дешавало да Агенција за страна улагања и промоцију 
извоза Србије (СИЕПА) одобри подстицаје инвеститору и пре него што је расписан оглас за 
продају имовине предузећа и то на захтев инвеститора који до тада није ни основао зависно 
друштво у Србији, које је требало да учествује у приватизацији. 
Тако предузеће „Трак-лајт“ из Баточине још није ни основано али је уговор са СИЕПА 
потписало у августу ове године према коме би за 500 радних места требало да добију 
субвенције од три милиона евра. Кинеска компанија „Вршачко виногорје“ основана је у јулу, а 
уговор о субвенцијама потписан је у априлу. 
Било је случајева да у процедуру уђе непотписан захтев без датума подношења, а са 
поверљивом документацијом предузећа које се приватизује. 
- Одобраване су субвенције за већ извршена улагања па остаје нејасно о каквим се 
подстицајима ради - кажу у Министарству привреде. 
- Давана су позитивна мишљења за исплату подстицаја на основу извештаја ревизора о 
испуњености услова за обавезну инвестицију, упркос огради ревизора да такви извештаји нису 
у складу са међународном рачуноводственим стандардима. Провером је утврђено да извештаји 
ревизора у највећем броју случајева не дају одговоре да ли је инвеститор испунио све услове из 
уговора за исплату подстицаја, да ли је запослио нове раднике у броју у коме се обавезао 
уговором и редовно исплаћује зараде, и посебно да ли је инвестицијом у основна средства 
повећан основни капитал друштва. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:458544-Penzionerima-cek-taman-za-pola-korpe 

Пензионерима чек таман за пола корпе 
Биљана Стјеља  

Примања најстаријих у Србији јесу мала, а усклађивања симболична, али су бар 

сигурна и редовна. Октобарска повишица доноси 120 динара на просечну пензију 

од 24.028 динара 

 
ЈЕСЕЊА редовна повишица пензија ће у новчанике најстаријих донети тек 120 динара, колико 
ће у просеку износити "бонус" на просечну пензију од 24.028 динара. Зато ће се овом износу 
обрадовати мало који од 1.710.452 пензионера у Србији, већ навиклих да од свог "минулог рада" 
кући доносе све мршавије цегере. 
 
У Републичком фонду ПИО рачунају да је у јануару ове године просечна зарада износила 39.197 
динара, а пензија (за категорију запослених који чине 1,3 милиона пензионера) била је 24.971 
динар. Тада је просечан удео пензије у плати износио 63,7 одсто, да би у јулу пао на - 57,6 одсто. 
Зато у пензионерским организацијама сматрају да је добра вест што се пензије неће додатно 
опорезивати, али истовремено страхују од ефекта који ће - на ову "највећу мањину" у земљи - 
проузроковати нова поскупљења. Тако је и заменик председника Удружења пензионера Србије 
Ђуро Перић оценио да се донете економске мере Владе неће директно одразити на стандард 
пензионера, али да ће имати индиректни ефекат кроз цене оних производа на које се односи 
повећање ПДВ са осам на 10 одсто. 
- Од 1,7 милиона пензионера у Србији око 620.000 прима социјалну помоћ од по 4.000 
квартално, јер су њихове пензије мање од 15.000 динара - рекао је Перић. - А око 1,2 милиона 
пензионера, рачунајући и војне, примају пензије које су испод просечне од 24.000 динара. 
БРОЈКЕ1,7 Милиона пензионера је тренутно у србији  
1,6 одсто ће октобарска пензија бити веЋа него децембарска  
44.770 динара је била просеЧна плата у августу ове године 

И у Савезу пензионера Војводине кажу да су пензионери у Србији "на сталном удару" и да им се 
животни стандард непрестано урушава јер је у последњим годинама драстично пала реална 
вредност пензија, баш као и куповна моћ. Милан Ненадић, председник овог савеза, подсећа да 
је просечна пензија на крају прошле године износила 23.560 динара, али да је у том тренутку 
400.000 пензионера живело са упола мање новца: 
- У условима када је потрошачка корпа два и по пута већа од просечне пензије, нема полемике 
да ли се од таквих прихода може пристојно живети. 
Он објашњава да је до оваквог урушавања пензија довела вишегодишња "политика штедње". 
- Уштеде су увек ишле преко леђа најстаријих. Њихови су приходи у два налета замрзавани, а 
када су напокон пензије "одлеђене", промењена је формула по којој се одређивао проценат 
повишице. Опет, наравно, на штету најстаријих - каже Ненадић. - Иако се све време инсистира 
на тези да се уштеде не смеју правити на рачун најсиромашнијих, у стварности се управо то 
чини. Доказ је измена Закона о ПИО. Овај пропис је, почев од прошлог октобра, резултирао 
тиме да се пензије више не усклађују са инфлацијом већ са "могућностима". Тако су оне 1. 
октобра 2012. повећане за два одсто, а нису усклађене са кретањем инфлације из протеклих 
шест месеци у висини од 7,3 одсто, колико би износило да није усвојен овај закон. Само са овим 
усклађивањем пензијама је смањена реална вредност за чак 5,2 одсто. Истим прописом пензије 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:458544-Penzionerima-cek-taman-za-pola-korpe
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су 1. априла ове године повећане такође за два одсто, а за овај октобар предвиђена је повишица 
од само 0,5 одсто, баш колико и за април идуће године. 
 

Ни у даљој перспективи се овај модел неће мењати у корист најстаријих, па је зацртано да се у 
априлу 2014. пензије повећају за 0,5 одсто, а у октобру за један проценат, што ће бити такође 
испод раста инфлације. Тек се у априлу 2015. планира увећавање пензија са растом 
потрошачких цена из претходних шест месеци и делом раста БДП-а. 
Терет кризе, међутим, не подносе сви пензионери са једнаком "лакоћом". Тако, примера ради, 
од 1.382.417 пензионера (из категорије запослених) троје имају примања на којим би им 
позавидели и многи радници, јер им је на чековима исписано 120.463 динара, док чак 1.260.437 
пензионера прима мање од просечне републичке (нето) плате. 

 

Најскромније, међутим, живи 213.524 пензионисаних пољопривредника. Они у просеку 
располажу са 10.151 динар месечно, што је свега 23 одсто републичке нето зараде. А са 
октобарском повишицом ратарима ће чекови бити "увећани" за 50 динара. 
У Министарству рада, запошљавања и социјалне политике не мисле да су пензије терен на 
којем би требало смањивати расходе, али и да су уштеде неопходне јер новца једноставно - 
нема. Ипак, очигледно је, још недостаје стратегија како да се дође до ових уштеда. 
Међународни монетарни фонд је зато предложио да се додатно пооштре услови за одлазак у 
пензију, али у Министарству рада не навијају за ову опцију, с тим да су отворени за компромис. 
Државни секретар Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Драги Видојевић је 
потврдио да се једино размишља о подизању старосне границе за одлазак жена у пензију: 
- Свесни смо да када се та граница подигне, на пример, на 62 године, уштеде у пензионом 
фонду износе један одсто, а у бруто друштвеном производу уштеда је 0,1 одсто - казао је 
Видојевић, и додао да су пензије фактор социјалне стабилности. 
Он је оценио и да су пензије "сува дреновина" и да нема могућности за њихово смањење, као и 
да пензија није социјала нити милостиња државе, већ да је то већ уплаћена имовина сваког 
пензионера. 
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О начинима на који би пензијски систем могао да (коначно) постане одржив размишљају и у 
Управном одбору Фонда ПИО. Славенко Гргуревић, председник УО, сматра да је најбољи пут да 
се Фонд "капитализује". Први корак је враћање имовине, тачније 30 бања и рехабилитационих 
центара под ингеренцију Фонда ПИО, а потом сређивање и изнајмљивање овог потенцијала 
који би доносио поприличну добит. 
- Тако се ради по свету, па може и код нас. Само бисмо тако успели да осигурамо стабилне 
приходе, а самим тим и смањимо издатке републичког буџета. 
ГРАНИЦА ПОДИГНУТА 
У ПЕНЗИЈСКОМ фонду Србије објашњавају да је Србија већ пооштрила услове за одлазак у 
пензију и додају да садашњи закон предвиђа да старосна граница расте све до 2023. године. 
Тада ће жене у пензију одлазити са најмање 58 година живота и са 38 година стажа, а 
мушкарци са исто година, али са најмање 40 година рада иза себе. 
ПЕНАЛИУ ФИСКАЛНОМ савету Србије подсећају да је Влада у Фискалној стратегији 
прихватила да реформише пензијски систем и појашњавају да би први корак могао бити 
увођење пенала за прерани одлазак у пензију. То би значило да се свима који не испуне оба 
услова за пензионисање, пензије смање по шест одсто за сваку недостајућу годину. 

 
БОЉИ УСЛОВИ РАДА ЗА КАСНИЈУ ПЕНЗИЈУ 
НАЈАВЉЕНО продужавање радног века у Србији захтеваће низ промена у политици 
запошљавања, укључујући побољшавање услова рада за запослене који су старији од 50 година, 
упозорили су стручњаци. 
- Трендови код нас слични су као у многим земљама Европске уније, које најављују или већ 
уводе нове мере у области запошљавања, имајући у виду продужење животног века и процене 
да ће се проценат старих особа преко 60 година готово удвостручити између 2000. и 2050. 
године - изјавила је Тањугу специјалиста социјалне медицине, др Катарина Боричић, из 
Института за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут". 
Кад је у питању Србија, процена је да ће услед старења и продужења животног века контингент 
радне снаге бити смањен за осам одсто до 2020. године. 
- Демографске и економске промене немећу изазов сваком друштву, па и нашем, и због 
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тога се што пре морају решавати специфични проблеми са којима се сусрећу старији радници - 
од успостављања бољих услова рада за особе преко 50 година до постепеног пензионисања у 
фазама, уз скраћено и флексибилно радно време и редовне обуке за коришћење 
информационих и комуникационих технологија - упозорава др Боричић. 
МИНИМАЛАЦ 
ЗАКОНОМ је предвиђено да пензија не може бити испод одређеног цензуса без обзира на 
претходну плату - објашњавају у Министарству рада. - Тај минимум је за некадашње 
чиновнике, службенике, административне раднике и запослене у државним или друштвеним 
предузећима 13.156 динара, док је за пољопривреднике 10.343 динара. 
Од ових минималаца живи више од 260.000 пензионера у Србије. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/412139/Strucnjaci-Kasniji-odlazak-u-penziju-je-u-redu-ali-uz-bolje-uslove-rada-za-

starije-od-50-godina 

Стручњаци: Каснији одлазак у пензију је у 
реду, али уз боље услове рада за старије од 50 
година 

Тањуг  

Најављено продужавање радног века у Србији захтеваће низ промена у политици 

запошљавања, укључујући побољшавање услова рада за запослене који су старији од 50 година, 

упозорили су стручњаци. 

До 2050. године, биће само двоје људи радног узраста на сваку особу старију од 65, у поређењу 

са данашњим односом 4:1 

- Трендови код нас слични су као у многим земљама Европске уније, које најављују или већ 

уводе нове мере у области запошљавања, имајући у виду продужење животног века и процене 

да ће се проценат старих особа преко 60 година готово удвостручити између 2000. и 2050. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/412139/Strucnjaci-Kasniji-odlazak-u-penziju-je-u-redu-ali-uz-bolje-uslove-rada-za-starije-od-50-godina
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/412139/Strucnjaci-Kasniji-odlazak-u-penziju-je-u-redu-ali-uz-bolje-uslove-rada-za-starije-od-50-godina
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године - изјавила је Тањугу специјалиста социјалне медицине, др Катарина Боричић, из 

Института за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановиц Батут". 

 

Истичући да ће пораст броја старих утицати и на економско оптерећење у свакој земљи, она је 

објаснила да се у ЕУ процењује да ће јавна потрошња везана за старост порасти за готово пет 

процентних поена бруто домаћег производа (БДП) до 2060, а потрошња на дуготрајну негу за 

више од једног процентног поена БДП. 

 

- До 2050. године, биће само двоје људи радног узраста на сваку особу старију од 65, у поређењу 

са данашњим односом 4:1. Услед светске економске кризе све више се размишља о 

запошљавању радника старости од 55 до 64, а њихова ниска запосленост сматра се једном од 

кључних слабости Европе - изјавила је др Боричић. 

 

Кад је у питању Србија, процена је да ће услед старења и продужења животног века контингент 

радне снаге бити смањен за осам одсто до 2020. године. 

 

- Демографске и економске промене немећу изазов сваком друштву, па и нашем, и због тога се 

што пре морају решавати специфични проблеми са којима се сусрећу старији радници - од 

успостављања бољих услова рада за особе преко 50 година до постепеног пензионисања у 

фазама, уз скраћено и флексибилно радно време и редовне обуке за коришћење 

информационих и комуникационих технологија - упозорила је др Боричић. 

 

Она је истакла да посебну пажњу треба посветити запосленима који обављају физички захтевне 

послове или имају неке друге угрожавајуће околности на радном месту. 

Говорећи о улози старијих радника, др Боричић је приметила да би требало сачувати њихове 

драгоцене вештине и искуства кроз трансфер знања и вештина између генерација, кроз 

менторски рад. 

 

У новим околностима, биће неопходно целоживотно учење и стручно усавршавање на радном 

месту за запослене свих животних доба, а треба решити и проблем дискриминације старијих 

жена, чија је стопа запослености само 37 одсто, рекла је др Боричић. 

 

Иако Светска здравствена организација сматра старим особе које имају више од 65 година, у 

Европи је све чешћа пракса да се одлазак у пензију продужава преко те границе. Прошле 

године, премијер Шведске Фредрик Рејнфелт је чак предложио да људи размотре идеју да раде 

до 75. године старости. 

 

Стручњаци, међутим, истичу да је у европским земљама квалитет живота, али и здравствене 

заштите, на знатно вишем нивоу него у Србији. 

 

- С обзиром на то да број старих особа у укупном броју становника показује тренд раста, и код 

нас одавно има иницијатива да се здравствене услуге реорганизују, како би се учиниле 

доступнијим и проходнијим за припаднике 'трећег доба - рекла је руководилац Канцеларије за 
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старије особе и социјално угрожене групе Градског завода за јавно здравље Београда др Ирена 

Џелетовић Милошевић. 

 

Она је објаснила да је "предлог Канцеларије да се у домовима здравља формирају посебне 

службе за здравствену заштиту старијих, организоване аналогно службама за здравствену 

заштиту деце, омладине или жена, које ће са кадровима профилисаним према потребама и 

специфичностима ове све бројније популације, пружати ефикаснију здравствену заштиту". 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/412021/Jednocasovna-obustava-rada-u-FAPu-radnici-stupaju-u-generalni-strajk 

Једночасовна обустава рада у ФАП-у, 
радници ступају у генерални штрајк 

Тањуг  

Радници прибојског "ФАП"- а у реструктурирању обуставили су данас рад у трајању од једног 

сата, због, како кажу, неиспаћених зарада, неостварених здравствених књижица и бриге за 

своју егзистенцију и најавили генерални штрајк од понедељка 14. октобра. 

Према речима члана синдиката Слога, Радмила Песовића, руководство ФАП-а гледа само 

личне и политичке интересе, док радници живе у беди. 

 

- Немамо средстава да издржавамо породице, рачуни за струју и воду су неизмирени, плате 

нисмо примили од маја месеца, књижице су неоверене, па смо принудјени да искажемо 

незадовољство на овај начин - навео је он у изјави Тањугу. 

 

До понедељка ће, како каже, бити формиран штрајкачки одбор, након чега следи генерална 

обустава рада. 

 

Он напомиње да постоје уверавања од председника Надзорног одбора и саветника првог 

потпредседника Владе, Немање Стевановића да држава интензивно ради на проналажењу 

стратешког партнера овом, некада, прибојском гиганту. 

  

- Ми то подржавамо, медјутим, мора и држава нас да разуме. Немамо посла и тражимо да се 

коначно реши судбина ФАП-а и именује нови директор - истакао је он, додајући да ће радници 

блокирати општину и пругу. 

 

Директор ФАП-а, Зоран Заковић каже да је упознат са једночасовним штрајком упозорења, али 

нема информације о најављеној генералној обустави рада. 

 

- Ово што се дешава је резултат незадовољства радника који немају могућност да преживе. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/412021/Jednocasovna-obustava-rada-u-FAPu-radnici-stupaju-u-generalni-strajk
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Стање је веома тешко, ништа се не помера са мртве тачке упркос томе што свакодневно 

разговарам са представницима ресорних министарстава, а преко чланова Надзорног одбора са 

кабинетом господина Вучића - казао је Заковић Тањугу. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/411949/Sindikat-Od-pocetka-skolske-godine-128-otkaza-u-prosveti 

Синдикат: Од почетка школске године 128 
отказа у просвети 

Бета  

Од почетка школске 2013/2014. године за технолошки вишак проглашено је 128 просветних 

радника, али је 6.000 просветара остало са смањеним фондом часова, изјавио је данас 

председник Уније просветних радника Србије Драган Матијевић. 

Матијевић је за агенцију Бета рекао да је број просветних радника који су проглашени за 

технолошке вишкове добијен из 600 школа колико Унија обухвата. 

  

- Оно што је већи проблем јесте да је око 6.000 људи остало са смањеним фондом часова. Ако су 

пре имали 60 одсто часова, сада је то смањено на 40, што значи да они не могу да испуне пуну 

радну норму - казао је Матијевић. 

  

Према његовим речима, у неким школама се на листама вишкова не налазе запослени с 

непуним фондом часова, што доводи до тога да се у радни однос примају нови људи, уместо да 

се преузму већ запослени како би им било омогућено пуно радно време. 

  

На састанку који је Унија просветних радника Србије имала а министром просвете, науке и 

технолошког развоја Томиславом Јовановићем у уторак 8. октобра, министар је изјавио да 

сматра да "директори треба да се баве бољитком запослених" и да сви треба да раде у интересу 

ђака, наводи се на сајту Уније. 
 

 

 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/411949/Sindikat-Od-pocetka-skolske-godine-128-otkaza-u-prosveti
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http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/O-naknadama-naknadno.sr.html 

О накнадама – накнадно 

Министарство финансија још не може да обнародује решење о опорезивању додатних прихода 

министара и државних функционера 

Колико укупно зарађују државни функционери, питање је које се наметнуло владином одлуком 
да се опорезују зараде у јавном сектору веће од 60.000 динара? Да ли министри живе само од 
министарске плате од стотинак хиљада динара, па им само тај износ треба опорезовати или и 
од разних накнада у надзорним одборима и у посланичким клупама приходују још толико што 
би такође требало „у збиру” опорезовати? 

У Министарству финансија кажу да решење још не могу да обнародују, јер га траже у доброј 
пракси земаља Европске уније и окружења. 

Захваљујући томе што државни функционери морају да пријаве имовину и примања Агенцији 
за борбу против корупције сада постоји увид с колико различитих места државни функционери 
примају новчане накнаде. 

Иначе, министри су по функцији, што им закон и прописује, чланови надзорних одбора неких 
тела. На пример, Александар Антић, министар саобраћаја је председник Управног одбора 
Директората цивилног ваздухопловства, премијер Ивица Дачић и министар финансија Лазар 
Крстић чланови су тог тела. Интересантно је да у имовинским картама прве двојице пише да за 
ту функцију не примају накнаду, док код Крстића пише да месечно прима 43.000 динара. У 
Министарству финансија кажу да ће се Крстић одрећи свих накнада које му по функцији 
припадају, а то су према Агенцији за борбу против корупције председавање Управним одбором 
Агенције за осигурање депозита, за шта добија 49.000 динара, као и чланство у управном 
одбору Фонда за развој одакле стиже 43.000 динара. 

Занимљиво је да су неки министри изабрали да не примају министарску плату, већ са радних 
места где такође раде. На пример, министарка здравља Славица Ђукић-Дејановић прима 
месечно 92.700 динара као неуропсихијатар у Клиничком центру Крагујевац, као и 76.326 
динара као редовни професор и шеф катедре за психијатрију Универзитета у Крагујевцу. За 
научно-истраживачку делатност од Клиничког центра добија и 350.000 динара годишње. 

Љубодраг Савић, професор Економског факултета у Београду, сматра да, уколико доследно 
схватамо штедњу у јавном сектору, онда морају да се опорезују укупни приходи државних 
функционера. Додатно, да се уведу још најмање две стопе за опорезивање изузетно високих 
зарада од 35 до 45 одсто. 

– Идеја овог опорезивања је да се захвати од оних који имају највише, а додатни приходи 
функционера нису мали. Министарска плата од 110.000 динара јесте мала и треба да буде већа, 
али министар треба и добро да ради и да одговара за посао. У људском смислу тешко је 
поверовати да неко може да ради добро свој посао на чак три радна места. Подсећања ради, 
раније је било дозвољено да неко осим свог посла, други може да ради само с трећином радног 
времена – каже Савић. 

http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/O-naknadama-naknadno.sr.html
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Ј. Рабреновић 
 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Fond-za-razvoj-spiskao-milijardu-evra.sr.html 

Фонд за развој спискао милијарду евра 

Љубодраг Савић: Новац је протраћен, кредити се не враћају 

Седница Управног одбора Фонда за развој, на којој је 52 фирме требало да поделе 925 милиона 
динара, јуче није одржана на захтев Министарства привреде како би се зауставило 
вишегодишње расипништво у тој институцији. Фонд је, по оцени тог министарства, уместо да 
подстиче развој, расипао паре. Од 217 милијарди динара, колико му је било на располагању, 
што је око две милијарде евра, више од половине је ненаплативо. 

Да ли ће Фонд остати овакав какав је сада, што је по оцени саветника министра привреде 
Душана Павловића, једноставно немогуће или ће прерасти у неку врсту гарантног фонда у овом 
часу није од пресудне важности. Мора се коначно видети с каквим је ризицима фонд рачунао 
када је давао зајмове шаком и капом. 

Интерес је, како јуче рече министарка енергетике Зорана Михајловић, да се утврди ко је и за 
шта потрошио толике паре, па тек онда треба видети шта даље. Ово тим пре што је Фонд, 
одобравајући кредите са веома ниским каматама, уз мировање доспелих обавеза, велике суме 
новца одобравао и страначким људима. Јуче је зајам од 150 милиона динара, требало, између 
осталих, да добије и фирма „Агропослови” коју, према подацима Агенције за привредне 
регистре, води супруга Чедомира Јовановића лидера Либерално-демократске партије. 

Фонд је већ годинама предмет жестоких критика. Професорка београдског Економског 
факултета Даница Поповић још 2010. писала је у „Политици” да је ова институција „Фонд 
зомбија и пријатеља”, а њен колега Љубодраг Савић сматра да Фонд треба да постоји, али „тамо 
треба да седе професионалци, а не политичари”, који деле јавни новац по личном нахођењу. 

– Добро је да је Министарство привреде захтевало од Фонда за развој да обустави свако ново 
кредитирање – сматра Савић. – Јер, досадашње искуство са њим је веома лоше. Циљ његовог 
постојања био је да се веома повољним кредитима охрабри инвестирање пословних људи у 
делатностима од значаја за Србију. На жалост, велике кредите добијали су и највећи српски 
тајкуни, што не би био неки проблем, да највећи део тих зајмова никада неће бити враћен. 
Фонд је имао задатак да убрза развој привреде, нарочито у неразвијеним подручјима. 
Нажалост, новац је протраћен, кредити се не враћају, Фонд се не обнавља. 

Милан Кнежевић, председник Асоцијације малих и средњих предузећа и предузетника, каже 
да би требало преиспитати пословање Фонда за развој. Реч је о новцу пореских обвезника, за 
који се не зна како се дели и каква му је судбина.  

За председника Уједињених региона Србије Млађана Динкића, није ништа необично што је део 
потраживања Фонда ненаплатив. Донедавни министар финансија и привреде, казао је у 
емисији „Један на један” Радио-телевизије Војводине да је „тај ризик део калкулације кад 
држава инвестира у неразвијена подручја”. 

– Па, томе и служе ти кредити, да се помогне неразвијенима – рекао је Динкић. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Fond-za-razvoj-spiskao-milijardu-evra.sr.html
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Упитан у којој мери је овај случај сличан са дешавањима са Развојном банком Војводине, када 
је управо он оптуживао покрајинску власт због великог броја ненаплативих кредита, Динкић је 
казао да разлика постоји, јер „пословне банке користе новац штедиша, а Развојни фонд паре из 
буџета”. 

Верица Калановић, бивша министарка регионалног развоја и локалне самоуправе, последњег 
радног дана прошле године најавила је на конференцији за новинаре у Влади Србије да ће 
Фонд у 2013. одобрити кредитну подршку српској привреди у износу од око 12 милијарди 
динара и да привредници могу да очекују ниже камате и продужење рокова отплате кредита. 

– Не знам да ли је Саша Радуловић свестан да стављањем под сумњу рад Фонда за развој, у 
ствари сумња у целу владу, изјавила је јуче за наш лист Калановићева. – Јер, садашњи Управни 
одбор Фонда за развој чини половина министара који су били његови чланови и у претходном 
периоду. Конкретно, то су министри Зорана Михајловић, Јован Кркобабић, Велимир Илић, 
Сулејман Угљанин и државни секретар Дејан Поповић. Овде не постоји проблем у пословању 
УО Фонда, већ у дубоком неразумевању функције Фонда за развој од стране ресорног министра, 
који би по својој функцији то морао најбоље да разуме. 

Калановићева тврди да је наплата кредита које је Фонд за развој дао приватним фирмама већа 
од 95 одсто „и нема говора ни о каквим социјалним категоријама, нити о одобравању кредита 
без покрића”. 

– Када се говори о ненаплативим кредитима, треба да се зна да је реч о пласманима још од 
1995. године – објашњава Калановићева. – Ти такозвани „ненаплативи кредити” су заправо 
субвенције за бивша друштвена предузећа у процесу реструктурирања, у којима и данас ради 
више од 55.000 људи. Ту су и надокнаде за ПИО и здравствено осигурање тих људи. 

Она сматра да су коментари и поступци министра Саше Радуловића не само штетни, већ и 
опасани за целу привреду Србије. 

– Било би много боље да говоримо о чињеници да у Фонду за развој у овом тренутку постоји 
17,5 милијарди динара, које се могу пласирати привреди – саопштава Калановићева. – Уместо 
да се тај новац пласира привредницима, имамо „лов на вештице”. Узалуд ћемо после да се 
питамо ко је одговоран и има ли одговорности када се упропасти и оно мало фирми које могу 
да раде. 

У августу прошле године државни ревизор Радослав Сретеновић најавио је могућност 
покретања кривичне пријаве ако Фонд за развој не отклони неправилности које је уочила 
његова служба. Наиме, на крају 2010. године, Државна ревизорска институција утврдила је да 
Фонд за развој није радио како треба, јер се није знало шта је са око 140 милијарди динара 
одобрених кредита. 

Поступајући по пријави ДРИ и оптужници за привредни преступ нишког Основног јавног 
тужилаштва, Привредни суд у Нишу је првостепеном пресудом, која још није правоснажна, 
донетом крајем прошле године, због кршења прописа новчано казнио Фонд за развој. 
Директорка Фонда Слађана Бацковић кажњена је са 20.000 динара, Фонд са 2,1 милион 
динара, бивша директорка Оливера Божић са 10.000 динара, а шефица рачуноводства ове 
институције Миљка Манојловић са 60.000 динара. 

И СИЕПА радила мимо контроле 
Министарство привреде Србије саопштило је јуче да је досадашњи увид у начин одобравања и 
исплате субвенција инвеститорима показао да су ти подстицаји додељивани без адекватне 
контроле и уз пропусте у процедури. 
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Како се наводи, из буџета Министарства привреде, по основу Уредбе о привлачењу директних 
инвестиција коју је спроводила Агенција за страна улагања и промоцију извоза Србије 
(СИЕПА), од почетка ове године за субвенције исплаћено је више од 2,57 милијарди динара, од 
чега само у јулу и августу преко милијарду динара. 

Прецизира се да се дешавало да СИЕПА одобри подстицаје потенцијалном инвеститору и пре 
него што је расписан оглас за продају имовине предузећа и то на захтев инвеститора који до 
тада није ни основао зависно друштво у Србији, које је требало да учествује у приватизацији. 

Било је случајева и да у процедуру уђе непотписан захтев без датума подношења, а са 
поверљивом документацијом предузећа које се приватизује, навело је Министарство привреде 
Србије. Бета 
 
Михајловић: Јача контрола рада Фонда 
Министар енергетике, развоја и заштите животне средине Зорана Михајловић изјавила је јуче 
да ће Фонд за развој наставити да ради, али да ће контроле доделе кредита морати да буду 
много интензивније. „Фонд за развој треба да доживи одређену врсту реформисања и да се 
види како су се додељивали одређени кредити”, рекла је министарка Михајловић новинарима у 
Београду. Према њеним речима, „дешавало се да у једној тачки имате између 10 и 15 
компанија”, и то више не сме да се дешава. 

Она је додала да је економија као бицикл – педале се окрећу и не можете да зауставите 
процесе, али их можете боље контролисати. Танјуг 
А. Микавица 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Radulovic-Reforme-smetaju-nekim-ljudima.sr.html 

Радуловић: Реформе сметају неким људима 

Агенције и фондови годинама су делили новац без икакве одговорности и контроле, тврди 

министар привреде 

Министарство привреде интензивно ради на реформама српске привреде да би се осигурали 
транспарентност и одговорност у трошењу новца пореских обвезника, а то очигледно смета 
неким људима и „дира” неке интересне групе чије ће позиције бити угрожене, изјавио је јуче 
министар привреде Саша Радуловић, одговарајући на питање да ли су тачне спекулације да је 
ковертирао оставку на функцију министра привреде. 

Он је истакао да министарство на чијем је челу инсистира на одговорности и транспарентности 
код свих који располажу новцем пореских обвезника, а то значи, рекао је министар, да многе 
позиције које су неки људи имали у прошлости више неће бити могуће. 

„Министарство интензивно ради на свом програму, посвећени смо реформама, радимо четири 
кључна закона, ради се на поправљају начина управљања, како у јавним предузећима, тако и 
предузећима у реструктурисању, спремају се личне карте предузећа”, казао је Радуловић. Ти 
поступци, како је нагласио, трају, а они значе рад на транспарентности и одговорности, на којој 
се сада инсистира код свих агенција и свакога ко располаже новцем пореских обвезника. „То 
очигледно смета неким људима, то дира неке интересне групе. Једноставно, цела промена, 
увођење транспарентности и увођење одговорности ће угрозити позиције које су људи имали 
прошлости. Али, држава Србија то више не може да поднесе, ми морамо да променимо систем, 
а Министарство привреде ради на томе”, истакао је министар. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Radulovic-Reforme-smetaju-nekim-ljudima.sr.html
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Он је за петак следеће седмице најавио конференцију на којој ће бити предложена четири 
законска решења кључна за реформу у привреди (Закон о приватизацији, Закон о стечају, 
Закон о раду и Закон о планирању и изградњи), али и списак свих јавних предузећа у 
реструктурисању, с јавном објавом њихових личних карата, имовине, дугова. 

Министар је нагласио да је понашање према држави у протеклим годинама било крајње 
неодговорно и да су агенције и фондови делили новац без икакве одговорности. Према 
његовим речима, само је кроз Фонд за развој пласирано две милијарде евра, а да постоји 
проблем с наплатом више од 60 одсто тих потраживања. „То једноставно мора да се прекине. 
СИЕПА даје подстицаје, а не врши никакву контролу над тим да ли су инвестиције учињене, да 
ли је запослен довољан број људи, да ли су поштоване одредбе из уговора. Министарство није 
проточни бојлер ни шалтер за исплату”, искључив је Радуловић. 

Он је најавио увођење контроле код свих уговора и обавеза, али и истакао да ће све обавезе које 
је држава преузела бити и испуњене. „Очекујемо да и супротна страна, односно уговорна 
страна, такође поштује те договоре”, рекао је Радуловић. 

Министар привреде је рекао и да је у Србији спроведена катастрофална приватизација, која је 
довела до пљачке државе и друштвене имовине и тога да велики број људи остане без посла. 

Томе је, како је нагласио, једноставно крај: „Ми то више не можемо, такво неодговорно 
понашање нас је и довело у ситуацију у којој се налазимо”. 

Радуловић је додао и да очекује да нова законска решења кроз Скупштину прођу у децембру, а 
да се до тада коначно добију све информације о томе коју имовину имају јавна предузећа, те са 
чиме располажу предузећа у реструктурисању у Агенцији за приватизацију. 

Танјуг 
 
УРС: МинистарРадуловићнаносиштетусрпскојпривреди 
Уједињени региони Србије јуче су оштро критиковали рад министра привреде Саше 
Радуловића зато што, како тврде, „наноси штету српској привреди” и „спроводи лов на 
вештице” и позвали га да уради нешто што ће допринети да Србија иде напред. УРС је у 
саопштењу навео да Радуловић „зауставља и кочи један од најбољих пројеката – програм 
финансијских подстицаја за нова радна места и да блокира рад Агенције за страна улагања и 
промоцију извоза, захваљујући којем Србија ове године има раст извоза од 25 одсто”. „Од 15 
највећих српских извозника, међу којима је и ’Фијат’, две трећине су имале подршку овог 
програма, а сваки уложени евро вратио се као седам евра у буџет Србије кроз порезе и 
доприносе”, навео је УРС. 

У саопштењу се каже да „Радуловић критикује и анализира, а не потписује уговоре и исплатне 
обавезе по потписаним уговорима фирмама попут немачке компаније БОШ, ИГБ Аутомотив 
(која је директни добављач фирми Мерцедес, БМВ, Ауди, Порше...) и Фрезениус медикал кер”. 

УРС сматра да Радуловић тиме „наноси огромну штету српској привреди” и да „страни 
инвеститори тако добијају информацију да у српску привреду није сигурно улагати”. 

Та странка наводи да „све што смо до сада видели од Радуловића је празна прича, 
популистичка критика и блокада, а не развој”. „Отерао је компанију Амкадор која је била 
спремна да инвестира у Прву петолетку и довео у питање егзистенцију 4.000 људи”, истиче УРС 
и додаје да су „због његовог нечињења повериоци блокирали Галенику, а обустављен је и рад 
Фонда за развој”. 
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Та странка тврди да „у Фонду за развој у овом тренутку стоји 17,5 милијарди динара, које се 
могу пласирати привреди” и да „уместо да се тај новац пласира привредницима, Радуловић и 
његови сарадници спроводе ’лов на вештице’”. 

УРС тврди да су „информације које о раду Фонда за развој износи Радуловић нетачне, јер када 
су у питању кредити приватним фирмама, наплата је преко 95 одсто”. 

Танјуг 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/uzimali_kredite_za_razvoj_zavrsavali_u_stecaju.4.html?news_id=269178 

Трагом - Какав је епилог политике субвенција за привреду (2) 

Узимали кредите за развој, завршавали у 
стечају 

АУТОР: МИРЈАНА Н. СТЕВАНОВИЋ 

Београд - Податак који је недавно објавило Министарство привреде да је од преко две 
милијарде евра које је Фонд за развој пласирао кроз кредите, готово 40 одсто ненаплативо, не 
само да показује са колико бахатости је државни врх у различитим периодима и саставу 
располагао новцем грађана него и колико су институције заиста урушене а системи контроле 
демонтирани. Још поразнија слика стиче се чак и површним увидом у списак "добитника", 
мада је јавност по актуелним економским показатељима могла да наслућује који су ефекти 
таквих субвенција.  
 
Ипак, за дубљу анализу потребно је далеко више времена него што то обезбеђује дневно 
новинарство, јер не само да постоји велики број одобрених кредитних партија него се бројне 
фирме јављају као редовни корисници и остају и даље редовни дужници. Већина њих чак и не 
почиње са отплатом рата. 

У врху листе дужника који су средства добили од Фонда, према појединачним износима 
неисплаћених кредита је КМГ Трудбеник, који се још 2000. године задужио за 2,4 милијарде 
динара, али и 2004. са још 400 милиона. Тај дуг као ни неколико других кредита из истог 
извора неће се ни наплатити, јер је фирма у стечају. На другом месту је јавно предузеће Путеви 
Србије, које само по основу кредита из 2001. дугују 1,9 милијарди динара, а такође се 
задуживало у неколико наврата. Више од две милијарде дугује и Сартид из стечаја, који је 
кредит узео још 1997. и 1998, али је наставио и после 2000. Нема никаквих изгледа да се тај 
новац врати, с обзиром да је држава ту компанију најпре отерала у стечај, а после продаје 
имовине Ју-ес стилу преузела сва потраживања. 

Од укупно 13.154 одобрена кредита из средстава Фонда, у врху листе првих највећих дужника је 
и Симпо, који је само кроз две партије, 2010. и 2011. узео 576,9 милиона динара, али није 
вратио ни динар од тих доспелих обавеза. Ни листа те компаније није завршена, јер се и он 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/uzimali_kredite_za_razvoj_zavrsavali_u_stecaju.4.html?news_id=269178
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јавља као дужник за више узетих кредита које је добијао иако претходне није враћао. Међу 
"првих 20" је и Галеб група, која је 2010. узела а није вратила кредит од 250 милиона динара, 
али је и она добијала позајмице у више наврата тако да износ за колико је ускраћен Фонд, а пре 
свега државна каса, ни ту није коначан. Високо је котирано и суботичко предузеће ЛТС, које је у 
октобру 2010. добило више од 200 милиона динара, али је већ наредну пословну годину 
завршило са губитком од 120 милиона, а сада је у стечају. Један од добрих примера колико је 
држава субвенционисаним кредитима заиста потпомогла развој привреде јесте и случај 
Индустрије тепиха из Ивањице. Фирма је такође у више наврата користила новац Фонда, почев 
од 2002. па надаље. Али, то јој није помогло да после два неуспела тендера избегне стечај из 
кога је продата новом власнику. Сада је седиште предузећа у Београду, има симболичан промет 
и једног запосленог. 

Подстицај за развојне програме није вратио ни Душан Боровица, који је државну подршку 
свом бизнису добио у јануару 2011, када му је одобрен кредит од 146 милиона. Новац, 
разумљиво, није ни могао да врати, јер је већ наредне године ухапшен, најпре због 
корупционашке афере, а потом је истрага проширена и на његове друге послове, посебно са 
Развојном банком Војводине. 

Али, нису само велике и познате фирме дужници. Међу корисницима који нису вратили 
кредите налази се и велики број физичких лица која су користила средства по програмима за 
предузетнике-почетнике, али сада се осим податка да нису вратили позајмицу, у подацима 
добијеним од Фонда не види да ли су основали фирму или покренули било какав посао. Новац 
је такође користио и велики број општина и градова, од Ћуприје, Осечина, Панчева, Врања, 
Ивањице, Косјерића, Крагујевца, Краљева... Највећи део тих партија одобрен је у прошлој и 
претпрошлој години, нека потраживања још нису доспела, а велики је број доспелих која нису 
плаћена. Међу значајним дужницима је и Фонд за капитална улагања Војводине, али и велики 
број комерцијалних банака, од којих се неке још од 2000. године воде као дужници а позајмице 
им се и даље одобравају. 

Нејасан је за сада статус кредита који су одобрени још 2001, 2002. и 2004. а нису још стигли на 
наплату. Такве аранжмане углавном су до 2006. склапали велики системи попут РТБ Бора, који 
има уписан велики број кредита, затим Петар Драпшин, Рашка вискоза, "21. мај" (фабрика 
аутомотора али и хотели и угоститељство), "Јанко Лисјак", Фабрика каблова... 

Без озбиљне контроле 

Према извештају који је доставила СИЕПА, та институција је потписала уговоре за субвенције 
вредне преко 222 милиона евра. До сада је инвеститорима исплаћено преко 68 милиона евра и 
за исплату је остало додатних 153 милиона. Али, наводи се на сајту Министарства, до овог 
траженог извештаја, озбиљније контроле утрошка средстава нису вршене, иако постоје 
значајна неслагања код оних који су примили субвенције између капитала и износа обавезне 
инвестиције као и између броја запослених и обавеза из инвестиционог програма. 

Михајловић: Фонд за развој ће наставити да ради 

Београд - Министарка енергетике, развоја и заштите животне средине Србије Зорана 
Михајловић изјавила је да ће Фонд за развој Србије наставити да ради, али да ће контрола 
давања кредита морати да буде много интензивнија. "Фонд за развој у сваком случају мора да 
доживи одређену врсту реформисања у смислу да се види како су се додељивали кредити", 
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казала је министарка. Влада Србије јуче је привремено обуставила одобравање кредита из 
Фонда за развој док се не сагледа стање портфолија којим Фонд управља. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/kasnije-u-penziju-uz-bolje-uslove-rada 

Касније у пензију, уз боље услове рада 

Најављено продужавање радног века у Србији захтеваће низ промена у политици 
запошљавања, укључујући побољшавање услова рада за запослене који су старији 
од 50 година, упозорили су стручњаци. 

        "Трендови код нас слични су као у многим земљама Европске уније, које најављују или већ 
уводе нове мере у области  запошљавања, имајући у виду продужење животног века и процене 
да ће се проценат старих особа преко 60 година готово удвостручити између 2000. и 2050. 
године, изјавила је Танјугу специјалиста социјалне медицине, др Катарина Боричић, из 
Института за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановиц Батут". 
        Истичући да ће пораст броја старих утицати и на економско оптерећење у свакој земљи, 
она је објаснила да се у ЕУ процењује да ће јавна потрошња везана за старост порасти за готово 
пет процентних поена бруто домаћег производа (БДП) до 2060, а потрошња на дуготрајну негу 
за више од једног процентног поена БДП. 
        "До 2050. године, биће само двоје људи радног узраста на сваку особу старију од 65, у 
поређењу са данашњим односом 4:1. Услед светске економске кризе све више се размишља о 
запошљавању  радника старости од 55 до 64, а њихова ниска запосленост сматра се једном од 
кључних слабости Европе", изјавила је др Боричић. 
        Кад је у питању Србија, процена је да ће услед старења и продужења животног века 
контингент радне снаге бити смањен за осам одсто до 2020. године. 
        "Демографске и економске промене немећу изазов сваком друштву, па и нашем, и због тога 
се што пре морају решавати специфични проблеми са којима се сусрећу старији радници - од 
успостављања бољих услова рада за особе преко 50 година до постепеног пензионисања у 
фазама, уз скраћено и флексибилно радно време и редовне обуке за коришћење 
информационих и комуникационих технологија", упозорила је др Боричић. 
        Она је истакла да посебну пажњу треба посветити запосленима који обављају физички 
захтевне послове или имају неке друге угрожавајуће околности на радном месту. 
        Говорећи о улози старијих радника, др Боричић је приметила да би требало сачувати 
њихове драгоцене вештине и искуства кроз трансфер знања и вештина између генерација, 
кроз  менторски рад. 
        У новим околностима, биће неопходно целоживотно учење и стручно усавршавање на 
радном месту за запослене свих животних доба, а треба решити и проблем дискриминације 
старијих жена, чија је стопа запослености само 37 одсто, рекла је др Боричић. 
        Иако Светска здравствена организација сматра старим особе које имају више од 65 година, 
у Европи је све чешћа пракса да се одлазак у пензију продужава преко те границе. Прошле 
године, премијер Шведске Фредрик Рејнфелт је чак предложио да људи размотре идеју да раде 
до 75. године старости. 
        Стручњаци, међутим, истичу да је у европским земљама квалитет живота, али и 
здравствене заштите, на знатно вишем нивоу него у Србији. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/kasnije-u-penziju-uz-bolje-uslove-rada
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        "С обзиром на то да број старих особа у укупном броју становника показује тренд раста, и 
код нас одавно има иницијатива да се здравствене услуге реорганизују, како би се учиниле 
доступнијим и проходнијим за припаднике 'трећег доба', рекла је руководилац Канцеларије за 
старије особе и социјално угрожене групе Градског завода за јавно здравље Београда др Ирена 
Џелетовић Милошевић. 
        Она је објаснила да је "предлог Канцеларије да се у домовима здравља формирају посебне 
службе за здравствену заштиту старијих, организоване аналогно службама за здравствену 
заштиту деце, омладине или жена, које ће са кадровима профилисаним према потребама и 
специфичностима ове све бројније популације, пружати ефикаснију здравствену заштиту". 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=11&nav_id=764175 

"Опорезовати примања посланика" 

ИЗВОР: ТАЊУГ 

Београд -- Мере Владе неће у значајнијој мери допринети побољшању економског 

стања у земљи, оцењују Синдикат правосуђа Србије и Синдикат запослених у 

здравству Србије 

 Представници синдиката излазак из кризе, како се наводи, виде у мерама којима ће се подстаћи 

производња, односно привреда. 

Синдикат правосуђа је предложио формирање посебне комисије која ће контролисати буџетске 

расходе, коју ће чинити представници гранских синдиката и Министарства финансија, као и да 

се опорезују укупна примања функционера. 

Главни задатак комисије требало би да буде преиспитивање свих зарада и других примања из 

буџета, као и њихово међусобно усклађивање уз доношење универзалних решења (о висини 

отпремнине, јубиларне награде, бонуса, стимулације).  

 

Синдикат правосуђа у саопштењу наводи да је недопустиво да се не зна колико има 

запослених у државној управи, локалној самоуправи, јавним предузећима, број службених 

возила, да нема евиденције о имовини државе, јавних предузећа, као и да су непознати остали 

подаци који су од великог утицаја на најављену реформу.  

 

"Предлажемо да се опорезују укупна примања посланика, министара, односно 

свих функционера, као и реформу закона о платама функционера од локалног 

до републичког нивоа", наводи се у саопштењу Синдиката правосуђа који сматра им 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=11&nav_id=764175
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законска регулатива омогућава да се богате и одлучују о висини сопствених плата и других 

примања која не пријављују.  

 

Они су као пример навели министра правде Николу Селаковића који, је председник или члан у 

више радних тела: члан је Савета Универзитета у Београду, Националног савета за регионални 

развој, Савета за сарадњу са Хашким трибуналом, председник је Владиног Одбора за правни 

систем и државне органе, члан је Владине Кадровске комисије, председник је Владине 

Административне комисије, члан је Савета за националну безбедност, Високог савета судства и 

Државног већа тужилаца, наводи се у саопштењу.  

 

"Дакле, солидарни порез наплатити на укупна примања функционера", 

констатује Синдикат правосуђа.  

 

Предложено је и да се бришу законске одредбе које омогућавају функционерима да након 

престанка функције примају плату још шест месеци. 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије је због најављеног увођења 

солидарног пореза исказао "огромно незадовољство свог чланства које годинама носи терет 

економске кризе".  

 

У саопштењу Синдикат подсећа да је просечна зарада у делатности здравства тек четири одсто 

виша у односу на просечну зараду у Републици Србији, с тим што је, како се напомиње, 

неупоредива квалификациона структура запослених у здравству у односу на просек.  

 

Констатујући да се плате запослених у делатности здрадства обезбеђују из доприноса за 

обавезно социјално осигурање, а не из средстава буџета Републике Србије, Синдикат истиче да 

не види разлог због кога би се солидарни порез односио и на запослене у здравству.  

 

"Указујемо на чињеницу да су дуговања према РФЗО већа од 800 милиона евра а да 

резултат примене предложених мера уштеде износи од 100 до 150 милиона евра за око 

700.000 запослених у јавном сектору", наводи Синдикат здравства, додајући да би ефекти 

били много већи када би Влада Републике Србије била способна да обезбеди наплату 

доприноса за обавезно здравствено осигурање.  

 

Синдикат сматра да смањивање зараде високо специјализованог кадра неће допринети бољем 

положају запослених, "само ће деградирати професију и разградити и овако урушен систем 

награђивања".  

 

"Синдикат види излазак из кризе таквим мера Владе Републике Србије којима ће се 

подстаћи производња, односно привреда, веће запошљавање и више зараде у реалном 

сектору", наведено је у саопштењу. 


