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Влада Србије мора да спроведе реформу јавног сектора и већ имамо план за отпуштање
14.000 људи запослених у републичкој и локалној администрацији, изјавила је
министарка финансија у Влади Србије Диана Драгутиновић у интервјуу за "Прес".

  

"Од њих ћемо почети, а за остале запослене у јавном сектору које чекају откази
потребно је више времена", тврди министарка.

  

Она каже да ће уштеда у државној каси отпуштањем запослених бити видљива већ у
2010. години.

  

"Рачунали смо и на законске отпремнине које ће ти људи добити. Процена је да ће
отпремнине износити око 50 одсто годишње зараде. Тако да ће уштеда у буџету бити
половина годишњих зарада отпуштених радника. Неће бити стимулативних отпремнина.
Према првим проценама, вишка запослених највише има у општинама на југу Србије",
истиче министарка.

  

На питање да ли ће Влада успети да направи план реформе јавног сектора до доласка
ММФ-а крајем октобра, министарка објашњава да реформа није само отпуштање.

  

"Реформа је и одустајање од неких програма, редукција неких права... Највећи проблем
је одржати квалитет рада јавног сектора. У отпуштању запослених постоје стандарди
које само треба поштовати.

  

На пример, тачно се зна колико наставника треба да има у основној школи у односу на
број ученика, колико треба лекара у односу на број становника, чиновника у локалној
самоуправи, колико војника, полицајаца... ", објашњава Драгутиновић и додаје да је
највише "вишкова" у администрацији.

  

"Нису вишак доктори или медицинске сестре, већ административни радници. Најгрубља
рачуница је да на 100 становника треба шест јавних службеника. "
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Драгутиновић не верује у брз опоравак српске привреде.

  

"Јако је тешко давати било какве прогнозе. Али, опоравак неће бити тако динамичан.
Сигурно је да је пад индустријске производње заустављен, а он је био најдубљи, чак 18
одсто у другом кварталу ове године. Верујем да ћемо половином 2010. године имати раст
привреде."

  

Што се тиче повећања пореза на зараде, министарка и даље тврди да су промене
неминовне.

  

"Потпуно је нетачно да се ради о новом порезу, и да ја тражим веће намете на зараде.
Само сам тражила да се садашњи закон замени новим који би био праведнији,
ефикаснији и једноставнији. Садашњи закон није праведан, јер постоји разлика у висини
пореза међу људима који исто зарађују. Тако на зарађених 100 динара неко плаћа мањи
порез, а неко већи. Пореске стопе су различите, и зависе од врсте посла. Тако, на крају,
на исту зараду неко плаћа порез нула, а неко 20 одсто."

  

Драгутиновић сматра да они који имају више треба да буду процентуално више
опорезовани.

  

"У Србији 65 одсто људи прима зараде испод просека. Значи да сви остали имају веће
зараде од просека. Не спорим да су просечне зараде мале, али тако је у Србији. Мој
предлог је да тих 65 одсто људи испод просека има ниже пореско оптерећење него што
је то сада", објашњава министарка.

  

Диана Драгутиновић тврди да су приче о њеној смени неистините.

  

"Никада није било расправе о мојој смени на седницама Владе. Знам да имам подршку
премијера Мирка Цветковића и Демократске странке, која ме је предложила за
министра финансија.
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Међутим, почињем да верујем да је било неке зле намере...", каже министарка, не
желећи да прецизира о чијим се злим намерама конкретно мисли.

  

"Када су медији писали о томе, приметила сам једну "витешку" особину српског народа -
да када једна особа почне да вас напада, сви јој се придруже. То је страшно! И није ми
било пријатно. Али, што те не убије, то те ојача", каже Драгутиновић.

  

Драгутиновић верује да ће Влада истрајати у реформама.

  

"Није питање да ли ћемо реформу спровести! Ми то морамо да урадимо! Већ имамо план
да се на локалу нешто брзо уради. Ту ћемо отпустити шест хиљада људи."

  

Министарка је изјавила и да влада ипак није постигла договор са ММФ-ом.

  

"Треба бити поштен. Влада, ипак, није постигла договор. Урадили смо пола јер је
постигнут споразум око буџета за 2009, али не и за следећу годину. Сматрам да ћемо
дефинитивно склопити договор крајем октобра, али мораћемо да покажемо да је свако
смањење расхода кредибилно", рекла је Диана Драгутиновић.

  

(Мондо)
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