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Родољуб Драшковић купио "Вршачке винограде"
Припремила: Маша Ивков

Предузеће "Вршачки виногради" продато је по цени од 575 милиона динара концерну
"Свислајон Таково", које је у власништву бизнисмена Родољуба Драшковића. Очекује се да ће
уговор са новим власником бити потписан наредне недеље.
За куповину "Вршачких винограда", фирме по којој је Вршац познат и ван граница Србије,
поред концерна "Свислајон Таково" били су заинтересовани и словачки "Порфинекс" и "Нива".
Ипак, највећу понуду на лицитацији дао је Родољуб Драшковић, који каже да бренду "Вршачки
виногради" жели да врати стари сјај.
"Ја сам задовољан што сам 'Вршачке винограде' вратио Вршцу. План ми је да инвестирам у
Вршачке винограде и да им вратим бренд који су имали пре 25 година", истиче Родољуб
Драшковић.
Уз неизоставна питања о пословним плановима, намеће се и питање о судбини радника, са
обзиром на то да "Вршачки виногради", као фирма у стечају, тренуто немају стално
запослених.
На списку "Вршачких винограда" налази се 2000 хектара засада винове лозе, од чега 700
хектара у роду, подрум са неколико хиљада литара вина на лагеру, 206 објеката и 104 возила.
Очекује се да ће, након данашње лицитације, уговор о власништву бити потписан кроз две
недеље.
Подсећамо на то да су "Вршачки виногради" новог власника добили након три неуспеле
приватизације и покушаја реструктуирања. Драшковићу су продати из стечаја, у коме се налазе
од 2015. године. Почетна цена била је 480 милиона динара.

ДВА СКУПА У НЕМАЊИНОЈ: Синдикат против, “Сабор” уз Владу
Аутор:Г. Н.
Протестни скупови дела војске, полиције и савеза бораца
ОКО хиљаду људи окупило се данас у два протестна скупа испред зграде Владе и Министарства
спољних послова, који су организовали Војни и Полицијски синдикат Србије и Савез борачких
организација “Сабор”, у знак подршке Влади.
Незадовољни припадници снага безбедности, због лошег материјалног и социјалног положаја,
прошетали су главним престоничким саобраћајницама, до Народне скупштине и зграде Радиотелевизије Србије, не би ли указали на проблеме са којима се суочавају.
Оба скупа почела су око поднева интонирањем химне “Боже правде” у само неколико минута
размака. Председник Војног синдиката Новица Антић рекао је да уколико не буде дијалога са
представницима Владе, планирају интензивније протесте који неће трајати само неколико
сати, већ данима.
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- Гладна војска и полиција не могу да бране Србију, ни њене грађане - истакао је између
осталог председник Полицијског синдиката Вељко Мијаиловић. - Полицајцима који учествују у
протестима се прети отказима, али ми се не бојимо.
И док су се испред Владе вијориле српске тробојке и заставе са синдикалним обележјима, на
скупу испред Министарства спољних послова, где су се први пут окупили борци, није било
видно истакнутих транспарената.
- Ово није контрамитинг већ позив на јединство - рекао је председник Сабора борачких
организација Дејан Марјановић. - На овај начин дајемо подршку Влади Србије у јачању
безбедности земље. Држава се брани, она се не уцењује.
ПОЛИТИЧКА ПОЗАДИНА
МИНИСТАР унутрашњих послова Небојша Стефановић изјавио је данас да је протест Војног и
Полицијског синдиката Србије био политички скуп и да на њиму није било синдикалних
захтева.
- Јасно је да је то био политички протест када се погледа ко је све био, од досовских
политичара, организација које финансира Сорош, као што је Иницијатива “Не(да)вимо
Београд”, различита удружења станара или грађана који су задужени у швајцарским францима
- нагласио је Стефановић.

Стечај није опција за „Галенику”
Аутор:С. БУЛАТОВИЋ
Генерални директор "Галенике" Недељко Пантић о судбини фабрике лекова после одустајања
потенцијалног партнера: У последње две године измирујемо све обавезе према држави и
радницима
СТЕЧАЈ није опција. "Галеника" је у последње две године показала да може да послује и
измирује све своје обавезе према држави и запосленима без додатног задуживања и субвенција
- потпуно је уверен Недељко Пантић, директор једине државне фабрике лекова и после
неуспелих преговора са потенцијалним стратешким партнером. И наводи аргументе:
- Смањен је укупан губитак. У 2014. години је износио 3,2 милијарде динара, а сада око 1,5
милијарди динара. И 2015. и 2016. године смо исказали позитивну пословну добит. Константно
разговарамо са комерцијалним банкама које потражују око 70 милиона евра. У разговоре је
укључена и држава и ускоро ћемо имати састанак како бисмо дефинисали наредне кораке у
циљу изналажења решења у вези са коначним статусом.
* Како држава уопште може да интервенише код комерцијалних банака да вас
растерете дуга?
- Даће им до знања да ће учинити све са своје стране да државни повериоци не крену у наплату.
Према тренутном закључку Владе, државним повериоцима се не препоручује принудна
наплата до 31. марта ове године. Сигурно ће доћи до продужења тог рока. Тиме ће дати до
знања и комерцијалним банкама да држава стоји уз "Галенику" и сугерисати им продужење
уговора о мировању дуга до закључења неког коначног споразума или изналажења новог
модела приватизације.
* Да ли је заправо то план "Б" после краха преговора о приватизацији?
- Наш план "Б" подразумева реструктурирање обавеза у наредних пет година. Видећемо да ли
ће тај споразум ступити на снагу или ће Министарство привреде изаћи са новим моделом
приватизације.
* Да ли тај репрограм заправо значи улазак у унапред припремљени план
реорганизације?
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- Не. Чак и банке не желе да подрже УППР, баш као ни било коју врсту стечаја. Евентуални
стачај не долази у обзир. "Галеника" може реално да послује. Мора да се реши питање
историјског дуга. Обавезе према државним повериоцима износе око 150 милиона евра, а то су
пре свега "Србијагас" и Пореска управа. Држава би, по неким информацијама, преузела тих 150
милиона евра обавеза. У том случају би остало да се реши 70 милиона евра обавеза према
комерцијалним банкама. Оне су спремне да разговарају и потпишу споразум на отприлике пет
година. Након тог рока један део би, по одобрењу банака, ишао у отпис.
ВУЧИЋ НАМ ПОМОГАО Држава је и овог пута показала да је стала уз "Галенику" иако се
није дошло до партнера - истиче Пантић. - И премијер и Министарство привреде су учинили
све да помогну. Подржали су нас и учествовали су у разговорима са банкама. И синдикат је све
време имао конструктиван однос и били су спрмени да отворено разговарају о свим питањима.
* Зашто је једини квалификовани понуђач на крају одустао од стратешког
партнерства са "Галеником"?
- Један од разлога је тај што нису постигли договор са банкама око тих 70 милиона евра дуга.
На основу информација којима ја располажем потенцијални партенер је понудио релативно
ниску цену откупа обавеза. Ради се о износу између десет и 12 милиона евра.
* Шта највише оптерећује пословање "Галенике"?
- Историјски дугови, плаћање камата и курсне разлике. По мени, број запослених није
проблем. Потенцијални партнер је нудио ангажман за 700 запослених, а сада нас има 1.400. То
је било битно питање у преговорима и између осталог и због тога се није постигао договор.
* Шта може да буде нови модел приватизације који најављује Министарство
привреде?
- Врло брзо ћемо имати састанак са представницима Министарства и разговараћемо на ту тему.
Тренутно не знамо о каквом моделу се ради. Можда није ни био прави тренутак за
приватизацију. Можда је требало прво разговарати са банкама, па онда кренути у потрагу за
стратешким партнером.

Недимовић: Тражимо решење за репрограм дуга пољопривредника за
пензијско и здравствено осигурање
Извор:Бета
Министар пољопривреде и заштите животне средине Србије Бранислав Недимовић изјавио је
данас да се траже могућности за репрограм дугова пољопривредника за пензијско и
здравствено осигурање
Министар пољопривреде и заштите животне средине Србије Бранислав Недимовић изјавио је
данас да се траже могућности за репрограм дугова пољопривредника за пензијско и
здравствено осигурање који укупно износе 185 милијарди динара.
Он је новинарима у Привредној комори Србије рекао да су дугови за пензијско осигурање
земљорадника 155 милијарди, а за здравствено 30 милијарди динара.
"Већи део тог дуга чине камате и наша идеја је да се камате отпишу, а дугови репрограмирају",
рекао је Недимовић.
Он је истакао да му је "несхватљиво да је држава могла да пођеднаким износима доприноса
оптерети и власнике једног као и власнике десет хектара земље".
Недимовић је негирао да су за те дугове покренуте хипотеке и да се одузима земљиште
пољопривредницима.
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"У Пореској управи су ме обавестили да су активиране хипотеке, не за неплаћене доприносе већ
за неплаћени порез на додату вредност", рекао је министар и најавио скори састанак у
Министарству финансија где ће се наставити разговори о решавању дугова пољопривредника.

"Свислајон" купио "Вршачке винограде"
Аутор:Д. И. КРАСИЋ
После три неуспела тендера, данас на лицитацији из стечаја коначно продат чувени
произвођач вина. Родољуб Драшковић пазарио некадашњи пољопривредни гигант за 575
милиона динара
"ВРШАЧКИ виногради" продати су данас, из стечаја, за 575 милиона динара пословном
систему "Свислајон-Таково" у власништву Родољуба Драшковића. За куповину чувеног
произвођача вина и власника винограда биле су заинтересоване још две компаније,
"Профинекс" која већ пола године сарађује са "Виноградима" и произвођач медицинских
средстава "Нева" из Жабља.
- "Вршачке винограде" вратили смо Вршчанима - рекао је данас за "Новости" Жељко Влаховић,
потпредседник пословног система "Свислајон-Таково" после завршене лицитације. Планирамо да ревитализујемо винограде, вратимо им стари сјај и ставимо их на оно место на
коме су давно били и које заслужују. Од њих ћемо направити најбоље виногорје у региону.
Влаховић није могао да каже колико нови власник планира да уложи у обнову "Винограда",
нити колико запослених ће вратити на посао.
- То ћемо тек да сагледамо. На посао ће бити враћено онолико запослених за колико буде било
потребе - рекао је Влаховић. - Новца и средстава имамо, имамо људе и све ресурсе потребне и
довољне за обнову "Вршачких винограда".
Нови власник у компанију може да уђе тек када потпише уговор и исплати купопродајну цену.
Повереник Агенције за лиценцирање стечајних управника данас није желео детаљније да
коментарише евентуално закључење стечаја.
- Видећемо када се уплати купопродајна цена, има ту још доста посла - кратко је
прокоментарисао Душан Драгојловић, повереник АЛСУ.
Процењена вредност "Винограда" као правног лица је 960,3 милиона динара, а почетна цена на
лицитацији била је 480,16 милиона динара. У надметању три купца, од кога је "Нева" прва
одустала, дошло се до победничке цене од 575 милиона динара, што је, по званичном средњем
курсу НБС 4,64 милиона евра.
Претходни покушај приватизације "Вршачких винограда", подсетимо, била је продаја "Гуан
нану", у власништву кинеске компаније за производњу текстила, по цени од 5,3 милиона евра.
Ту приватизацију пратили су афера и раскид уговора током 2013. године, а потом и судски
процес. Министарство привреде раскинуло је приватизацију "Винограда", процењених на 17,6
милиона евра, пошто је купопродајна цена била - тек трећина вредности. А то се, опет,
омогућило инстант променама прописа. Међутим, овај купопродајни уговор никада није
потписан, а приватизација је, одлуком Владе Србије, у децембру 2013. године - поништена.
СЛОВАЦИМА ПРОПАО ПЛАН
Домаћа фирма са словачким капиталом, "Профинекс", потписала је средином јула 2016. године
са "Вршачким виноградима" уговор о стратешком партнерству. Он је подразумевао обнову
плантажа и производње вина, а потом и куповину "Винограда" када их АЛСУ огласи на
продају. Куповина им је измакла, и могла би да буде остварена само ако првопласирани на
лицитацији не уплати купопродајну цену. А, уговор који имају важи још током идућег месеца.
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- Уговор остаје онако како је написан - кратко је данас прокоментарисао Жељко Влаховић из
"Свислајон-Такова".

Незапосленима исплаћено више новца
Аутор: Александар Микавица
Врховни касациони суд мисли исто што и ДРИ да је НСЗ незапосленима погрешним обрачуном
минималне зараде исплатила око 1.3 милијарде динара више
Новчана накнада за случај незапослености, утврђена на начин из члана 69. Закона о
запошљавању и осигурању за случај незапослености, не може бити нижа од 80 oдсто, нити
виша од 160 одсто од минималне зараде утврђене у складу са чланом 111. став 2. Закона о раду
(принцип бруто зараде). Другим речима Врховни касациони суд је потврдио мишљење
Државне ревизорске институције да је Национална служба за запошљавање незапосленима
исплаћивала износ накнаде увећан за 12 одсто.
Тиме је буџет оштећен за 1,3 милијарде динара колико је ненаменски потрошено за исплату
већих накнада за случај незапослених. НСЗ је корисницима ове помоћи исплаћивао 12.096,
уместо 10.747 динара. Након решења ДРИ које је по својој правној природи извршно
Национална служба је почела да примењује нове основице, па самим тим и да исплаћује мање
накнаде за случај незапослености. Али, тек тада су грађани, који су одједном добили мање
износе на рачуну, помислили да су закинути. Пресавили су табак и тужили Националну службу
за запошљавање. Међутим, судови по Србији почели су масовно да пресуђују против НСЗ, која
је, опет, иако је иницијално направила грешку, у конкретном случају само покушала да је
исправи поштујући решење државних ревизора.
Поједностављено речено, држава је погрешила, други државни орган је то уочио, грешка је
онда исправљена, али су грађани тада помислили да су оштећени. Око 36.000 њих правну
заштиту потражило је на суду. Према подацима НСЗ, основни судови у овим поступцима
пресуђују у корист грађана. Међутим, у једном мањем броју случајева, основни судови
пресудили су другачије, односно у корист Националне службе.
После овог замешатељства тражено је мишљење Врховног касационог суда. У образложењу
свог става ВКС наводи да је пред основним судовима у Србији у току више десетина хиљада
спорова корисника новчаних накнада за незапослене против Националне службе за
запошљавање (НСЗ). ВКС још напомиње да су од основних судова у Аранђеловцу, Пријепољу,
Нишу и Смедереву добили захтеве за решавање спорног правног питања. Реч је о методологији
обрачуна накнаде за незапослене. Односно, судови су тражили одговор на питање да ли се
минимална зарада као полазни елемент за обрачун новчане накнаде за случај незапослености
обрачунава као минимална зарада без пореза и доприноса (нето), или као минимална зарада са
порезом и доприносима који се плаћају из зараде (бруто). Основни суд у Пријепољу поставио је
и питање разграничења надлежности управног органа и суда опште надлежности за исплату
новчане накнаде по овом основу.
У покренутим споровима пред судовима оштећени потражују накнаду штете на име разлике од
примљеног износа накнаде за случај незапослености до износа за који корисници овог права
сматрају да им припада. Напомиње се да су парнице покретане у периоду након 14. марта 2012.
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године, када је НСЗ променила методологију обрачуна минималне накнаде снижавањем
месечних износа, применом бруто принципа обрачуна минималне зараде. Начин обрачуна је
измењен по препоруци Државне ревизорске институције (ДРИ) након ревизије завршног
рачуна Националне службе за запошљавање за 2010. годину.
За математички обрачун евентуално постојеће разлике до припадајуће накнаде судови немају
стручна знања, тако да су висину дуга утврђивали вештачењем преко судских вештака.
Међутим, ВКС сматра да је методологија обрачуна у домену примене материјалног права и
судске контроле.
ВКС је у свом правном ставу у овом случају „пошао од релевантних прописа из којих произлази
да су зарада, минимална зарада и накнада за случај незапослености дефинисане законима као
бруто категорије и да је минимална цена рада, садржана у структури минималне зараде нето
износ без пореза и доприноса”.
Код чињенице да је најнижи износ накнаде за случај незапослености 80 одсто, а највиши 160
одсто минималне зараде, правилан је обрачун накнаде за незапослене када је утврђен на
основу члана 111. став 2. Закона о раду, према износу минималне зараде као бруто износа
утврђеног применом минималне цене рада са порезом и свим доприносима који терете зараду.
Грађанско одељење ВКС закључило је да је „обрачун минималне накнаде за незапослене према
минималној цени рада по радном часу без пореза и доприноса, или приписивањем само
доприноса који терете накнаде за незапослене, у супротности са одредбама члана 70. став 2.
Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености. Став ВКС је да наведени члан и
став Закона о запошљавању износ накнаде изричито везују за минималну зараду као упоредну,
корективну и самосталну категорију.
Председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор Радослав
Сретеновић јуче је за „Политику” казао да је у објављеном правном схватању Врховни
касациони суд потврдио методологију обрачуна новчане накнаде коју је ДРИ препоручила
Националној служби за запошљавање.
Сретеновић је истакао да је у налазу ДРИ у вези са утврђивањем висине новчане накнаде
(Извештај о ревизији завршног рачуна Националне службе за запошљавање за 2010. годину,
страна 152), Национална служба за запошљавање била у обавези да отклони утврђену
неправилност, што је она и учинила.

Влада објавила позив за концесију аеродрома „Никола Тесла”
Извор:Танјуг
Влада Србије и акционарско друштво Аеродром „Никола Тесла” објавили су Јавни позив
заинтересованим странама за концесију београдског аеродрома у трајању од 25 година, пренео
је портал Тангосикс.
Према условима концесије у надметању неће моћи да учествују компаније које већ управљају
аеродромима у радијусу од 450 километара од Београда што значи да из трке испадају
компаније „АДП” (један од концесионара загребачког аеродрома „Плесо") као и турски
конгломерат „ТАВ” који управља аеродромима у Македонији.
Јавни позив, који је објављен на сајту београдског аеродрома, предвиђа да ће прецизније
обавезе будућег концесионара бити финансирање, развој у форми изградње и реконструкције,
одржавање и управљање (менаџмент) целокупне инфраструктуре Аеродрома „Никола Тесла” и
обављање формалне улоге оператера аеродрома.
Победник концесије биће дужан да региструје правно лице на територији Србије на којег ће, по
добијању концесије, прећи право коришћења све непокретне имовине Аеродрома „Никола
Тесла” које ће се по истеку концесије вратити на Републику Србију.
8

Предвиђа се да се концесија одвија у две фазе. У првој фази доставиће се необавезујуће понуде
док ће се у другој фази доставити обавезујуће понуде.
Сви заинтересовани за концесију имаће 15 дана да предају захтев за учествовање у првој фази, а
време тече од 10. фебруара. Такође, имају 60 дана укупно да предају своје необавезујуће понуде
у склопу Фазе 1. Свако ко је заинтересован да откупи тендерску документацију то ће моци да
уради за 1.000 евра.
Компаније или конзорцијуми заинтересовани за концесију мораће да испуне и услов да
поседују више од 500 милиона евра капитала, наводи се на сајту Тангосикс.

А ко плаћа „Узми рачун”
Аутор: Милан Р. Ковачевић, консултант за страна улагања
Не зна се ко је донео одлуку да се организује наградна игра „Узми рачун и победи“. Саопштено
је да у игри учествују само коверте у којима има бар десет слипова плаћања картицом или десет
фискалних рачуна, сваки вредности 100 или више динара. Учествују само пунолетна лица с
пребивалиштем или боравиштем на територији Србије. Како ће се то проверавати кад на
коверти пише само име и адреса пошиљаоца? И број телефона.
А да ће бити права навала на игру показује то што је и пре „полувремена” целе ове акције узето
милион и по коверти. Или ће се бесплатне коверте користити и за нешто друго? Коверте су
прво продаване у поштама, па је то неко из неког разлога променио да буду „бесплатне“. А
пошто нема „бесплатног ручка“, то ће „народ позлатити“.
Неко је уговорио с неким да штампа те коверте. Други је с Поштом уговорио да се оне дају
бесплатно, а да се онима који су их већ платили врати новац. А ко и колико зарађује од свега
тога „бесплатног“? Колико ће и коме Пошта платити и колико ће министарство платити
Пошти? Влада и Пошта су повезана лица, а ко је онај трећи? Зашто су учесници ослобођени и
од симболичних плаћања? Ни сакупљање коверти у претинцу 2222 неће бити бесплатно. Било
би пристојније да коверте и услуге Поште плаћају учесници наградне игде, а не сви порески
обвезници.
Саопштено је и да ће слање коверти трајати до краја марта ове године, ако неко не промени и
ту одлуку. Можда ће календар игре бити усклађен са изборима. Основан је Контакт центар
Министарства државне управе и локалне самоуправе (uzmiracun@mduls.gov.rs), али су и
њихова сазнања о организовању и крају ове наградне игре танка. И откуд то да је игра доспела
у надлежност Министарства државне управе кад је реч о порезу, буџетским издацима и
поштанским услугама?
Још се не зна шта и колико ће порески обавезници поклонити изабраним добитницима, нити
колико ће бити згодитака. Речено је да ће то бити одлучено у другој половини овог месеца. За
овако масован одзив подесиће се ваљда добре награде. Из које ставке буџета, не знамо. За сада
је можда и драж игре у томе што се не знају награде. А не треба пореске обвезнике много
упућивати у расходе државе, транспарентност може да нервира.
Саопштено је да су планирана укупно четири извлачења добитака која ће бити организована
једанпут недељно. Не зна се како и ко ће то радити. Пред ТВ камерама или некако друкчије? Да
ли ће се и како проверавати валидност коверти? Јер ако су их послали млади, не важе. Да ли су
пошиљаоци с боравиштем у Србији или су се послужили туђом адресом? Контакт центар
саопштава да ће се и правила наградне игре појавити у другој половини фебруара.
Али и та информација је непоуздана. По закону, само игре на срећу захтевају правила игре. А у
игре на срећу спадају само оне „уз наплату“. По закону, Министарство финансија одлучује која
је игра „на срећу“. Ова је за учеснике очито бесплатна, али ће је стварно платити, можда и
папрено, сви порески обвезници. Међутим, фискални рачуни се добиjају само од уредних
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пореских обвезника, а недодирнути остају они на црном тржишту, који играју другу игру. Била
би боља активност добиjања рачуна који нису фискални, а који би откривали прекршиоце и
доносиоцима доносили згодитак, бар у висини цене рачуна плаћеног на тај начин.
Златно је правило сваког сврсисходног подухвата: прво направити план и предрачун коштања
и користи. Зашто то не важи за државни буџет, него се ради по ономе да „онај ко не зна одакле
му новац долази не зна ни куда му одлази“.

Младе треба школовати за радно место, а не за биро рада
Аутор:Љубинка Малешевић
Већ давно су у пензији радници који су пре неколико деценија завршавали одређене
производне школе радећи праксу у предузећима која их стипендирају и која им обезбеђују
радна места чим изађу из школске клупе. Ондашња Југославија имала је школе ученика у
привреди из којих су се обезбеђивали кадрови за привреду која је онда била сигурна и једино државна. Тако су ондашњи средошколци знали да чим заврше школу, а уз праксу коју су
неколико година стицали у предузећима, имају обезбеђено радно место. Данас је прича сасвим,
сасвим другачија...
Сигурне привреде више нема, а поготово нема оне чији је власник држава. Домаћи и страни
инвеститори су ти који диктирају привреду, ако се изузму државна јавна предузећа, и они су
уједно и ти који одређују која производна занимања су им потребна, а која не, без обзира на
квалификациону структуру незапослених на евиденцији НСЗ. У таквој ситуацији привредници
би требало да буди ти који ће се потрудити да унапред улажу у радну снагу, односно профиле
радника који им требају у складу са производњом у погонима, а то подразумева да имају
посебне споразуме са образовним институцијама. Јесте да на евиденцији незапослених у
Србији постоји резервна армија оних који би било шта радили, али проблем је у томе што мало
њих има конкретно знање и вештину и то до те мере да одмах могу да раде. У то су се уверили
они који би овде да отварају или су то већ учинили текстилне и обућарске компаније па су сад у
великом проблему да нађу кројаче и обућаре. Због тога се долази до апсурдне ситуације да
послодаваци кукају како немају довољно квалификоване радне снаге, а да с друге стране
постоји око 700.000 незапослених, као и много оних који се школују за биро рада, јер је већ
сада јасно да њихова занимања нису потребна тржишту.
Такво стање мора под хитно да се мења, а надлежни те промене најављују већ од ове године.
Образовање има вољу да уведе дуално образовање и да школује кадрове који су привреди
потребни, али недостаје добра воља послодаваца који би то морали делимично и да
финансирају, а за узврат би за неколико година имали сигурну и обучену радну снагу. На
недавном округлом столу о дуалном образовању чуло се да би то послодавце коштало само у
почетку, али би им се зато вишеструко вратило тиме што би добијали обучене и вичне раднике
који одмах стартују у раду. Стране компаније које послују у Србији на време су схватиле да
морају улагати у образовање младих кадрова уколико желе да увећавају профит и да им се
инвестиције исплате. Тако је немачки “ Бош“ још 2014. године у сарадњи са Техничком школом
“ Миленко Векић Неша” у Пећинцима покренуо пројекат школовања индустријских
механичара, да би прошле године прва генерација овог образовног профила добила уговор о
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раду и постала део великог привредног гиганта. Генерална директорка компаније “Бош
Србија” Јованка Јовановић истакла је да су они “пионир” увођења трогодишњег програма
двојног образовања.
- Ово је прва општина и прва школа у Србији у којој је уведен овакав систем образовања. У овај
пројекат ско кренули 2014. године, када смо препознали да на тржишту постоји недостатак за
позицију индустријски механичар. Ученици су код нас обављали практичну обуку – рекла је
Јованка Јовановић.
Да младе не треба школовати за евиденцију Националне службе за запошљавање већ за
конкретно радно место, сматра и Далибор Берић, ГМ немачке компаније ИГБ Аутомотив из
Инђије. Он за “Дневник” објашњава да је ова компанија још школске 2013/2014. увидела значај
и потребу стручног усавршавања младих људи, па је исте године потписан и први Протокол о
сарадњи са Техничком школом “Михајло Пупин” из Инђије, који је ученицима могућио
извођење стручне праксе у овој компанији.
- Сарадња је успостављена и са Факултетом техничких наука Универзитета у Новом Саду и
Економским факултетом Универзитета у Београду. Сарадња је настављена и ове школске
године, на обострано задовољство како образовних институција и ученика, тако и саме
компаније. Омогућавамо ученицима стручну наставу у нашој кампањи и потенцијално
запослење најбољих - изјавио је Берић.
Важности сарадње компаније и образовних институција у већој мери свесни су страни
инвеститори који долазе из држава у којима је дуално образовање присутно већ годинама, док
домаћи инвеститори још увек верују да се у армији незапослених могу наћи и они који ће
“научити да раде”. Један од ретких домаћих привредника који је схватио важност сарадње
школе и привредника је Милорад Милошевић, власник Царског винограда М.А. Пробус из
Шуљма, који је присустовао округлом столу о дуалном образовању у Сремској Митровици.
- Покретање сарадње са средњом стручном школом из Ирига је од суштинског значаја за даљи
развој нашег предузећа на подручју виноградарства, јер сарадњом школе и предузећа добијамо
оформљен кадар који зна шта га чека након школовања, а предузеће добија сарадника који већ
познаје начин и организацију рада средине у коју долази. Такав приступ искључује несигурност
и бојажљивост обе стране. Ова сарадња је перспектива за школе и младе људе, а посебно
доноси један нови квалитет за предузеће – сматра Милошевић.
Стварају кадрове за будућност
Генерални менаyер ИГБ Аутомотив Инђија Далибор Берић истиче да је ова компанија извозно
оријентисана, да има сигуран пласман производа, сигуран квалитет и да то од ње и очекују
крајњи купци, а тога нема без добре селекције и регрутације кадрова.
- Значај и потребе практичног оспособљавања младих људи који би у будућности свој
ангажман могли да наставе управо у компанији у којој су похађали стручну праксу су, чини се,
природни и нужни. Улагањем у образовање, мењањем устаљених начина организације и
увођењем практичне обуке надограђује се теоријски приступ, чиме компанија долази у
ситуацију да у будућности располаже квалификованим кадром за потребе сопствених процеса
производње – истиче Берић.
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За годину дана 14.297 незапослених Војвођана мање
Аутор:Љ. Малешевић
Према подацима објављеним у Статистичком билтену Националне службе запошљавања у
Војводини је на крају прошле године било 160.138 незапослених лица, од чега су половина
биле жене – 80.138.
Уколико се крај прошле пореди са крајем 2015.године дође се до бројке од 14.297 лица који су
за годину дана добили посао.
Од седам области у Војводине током прошле године у шест је дошло до смањења броја
незапослених, а само у једној и то средње банатској до повећања и то за 78 лица. Највећи пад
незапослености прошле године бележи се у јужнобачкој области – 9.299, затим у сремској –
3.781, јужнобанатској -3.142, севернобачкој – 2.412, севернобанатској – 1.606, западнобачкој1.562 .
Највећи број незапослених на крају прошле године забележен је у јужнобачкој области –
49.936, затим у јужнобанатској – 30.293 незапослена. Следи сремска област са 22.066,
западнобачка са 18.692, средебанатска са 16.938, севернобачка са 12.111 и севернобанатска са
10.521 незапослена лица. Оно што представља велику препреку незапосленим лицима у
Војводини да дођу до радног места је нестручност односно недостатак квалификација. Највећи
број нестручних лица на крају прошле године забележен је у јужнобачкој области -15.668 , док
је стручних незапослених било 34.255. У јужнобанатској области има 12.529 нестручних и
17.764 стручних незапослених лица, у севернобачкој има 5.788 нестручних и 6.323 стручних, у
средњебанатској области 7.236 нестручних и 9.702 стручних. Западнобачка област има 6.295
нестручних и 12.397 стручних, а сремска 9.033 нестручних и 13.033 стручних.
Највише незапослених у Војводини и у свим њеним областима има у узрасту од 50 до 54 година
живота – 19.743. Велик је број незапослених и између 55 и 59 година живота – 18.075 . Уз то
треба додати да на евиденцији незапослених у Војводини има и 9.291 незапослена старости
између 60 и 64 године живота. Када се саберу категорије незапослених од 50 до 64 године, које
спадају у категорију теже запошљивих, долази се до бројке од 47.109 незапослених , што је
више од четвртине укупног броја незапослених у Војводини. Ништа боље није ни када је у
питању запошљавање лица од 15 до 34 године, јер их укупно има чак 56.950 незапослених.
Највећи број младих незапослених – 19.548 у Војводини има у категорији између 25 и 29
година живота. Огроман је број незапослених – 56.498 између 35 и 49 година живота.
Ако се посматрају незапослена млада лица од 20 до 34 године живота највише их је у
јужнобачкој , а нешто мало мање у јужнобанатској области. Ове две војвођанске области
предњаче и по броју незапослених између 55 и 59 година живота , као и оних између 60 и 64
године живота.
Од 15 до 19 година...
На евиденцији незапослених лица у Војводини на крају прошле године забележено је 4.936
лица између 15 и 19 година старости. Највише голобрадих има у јужнобачкој области – 1.304,
затим у јужнобанатској – 963, па у сремској – 658, средњебанатској 625, западнобачкој 609, а
најмање у севернобанатској -378 и севернобачкој -399.
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Антић: Не дамо да се гази војска
Пише: Данас Онлине

Представници Војног синдиката Србије и Полицијског синдиката Србије одржали су данас
испред зграде Владе протестни скуп, на коме су указали на тежак положај запослених у војсци
и полицији и затражили од надлежних да пристану на разговоре о побољшању ситуације.
На протесту, председник Војног синдиката Новица Антић упозорио је на деградирање и
урушавање војне професије, као и на чињеницу да је систем одбране прошле године напустило
2.000 припадника.
То говори у каквом стању се данас налази Војска Србије, угрожена је оперативна способност,
без могућности да се она попорави, указао је Антић.
Како је истакао, из војске одлазе средства како би се "пунили џепови тајкунима и људима који
су се удружили да извлаче новац од војске", а они који покушају да укажу на то проглашавају се
непријатељима.
Антић је поручио властима да, "уколико не буду разумни и не седну за сто да разговарају" са
синдикатима, протести војске и полиције ће се интензивирати и бити вишедневни, преноси
Фонет.
Нећемо дозволити ником да гази и понижава српску војску и полицију и српски народ,
поручио је он.
Председник Полицијског синдиката Србије Вељко Мијаиловић је оптужио власт да прави
политичку војску и полицију и даданима покушавају да, поводом данашњег протеста,
манипулишу читавим народом у Србији.
Медијски спинови су нешто чиме се они баве пет година, нагласио је Мијаиловић, уз оцену да
"ко гог укаже на реално стање у Србији, проглашава се за издајника".
Он је упозорио представнике Владе да ће, ако не пристану на разговоре са синдикатима војске
и полиције, сносити пуну одговорност за стање на улицама Београда. Ви сте формирали
политичку полицију, а професионалце сте отерали у мишје рупе, поручио је Мијаиловић и
објаснио да се људи у МУП примају на основу политичке подобности.
На скупу су, поред војних и полицијуских синдикалаца, били и представници Независног
синдиката јавних служби, Удружења синдиката пензионисаних војних лица Србије,
Независног синдиката просветних радника Војводине, Иницијативе "Не да(ви)мо Београд,
Центра за заштиту корисника банкарских услуга.
Били су и синдикати Застава оружје, Нови полицијски синдикални савез, као и синдикална
организација Слога Војномедицинске академије.
После протеста, учесници су кренули у шетњу до Скупштине Србије, наводи ФоНет.
Како преноси Н1 са скупа синдиката поручили су да је то скуп за оне који мисле својом главом.
Иначе, Војни синдикат тражи да се повећа основица за плату и да буде 35.000 динара, како је
прописано и законом, док Полицијски синдикат тражи да премијер испуни обећање које им је
дао прошлог децембра и да им исплати једнократну помоћ у висини од 20.000 динара.
САБОР: Потребно јединство народа
Учесници скупа "За јединство народа у очувању безбедности Србије", који је у организацији
Савеза борачких организација Републике Србије (САБОР) одржан испред зграде Министарства
спољних послова, поручили су да је у овом тренутку потребно јединство народа, очување мира
и достојанства.
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"Чудна су времена. У окружењу се буди усташтво. Усташке ознаке на Јасеновцу. Споменик
Степинцу. Ракетни систем који има домет до Ниша. Прекрајање Дејтонског споразума на штету
српског народа", изјавио је председник САБОР Дејан Марјановић и позвао грађане да буду
јединствени.
Он је рекао да последњих неколико дана оптужују ветеране да су против војске и полиције.
Господо, ваши полицијски и војни синдикати нису војска и полиција. Дајемо пуну подршку
војсци и полицији. Ако се већ борите за ваша синдикална права, шта ту раде ти људи око вас, те
жуте патке и разни други неорганизовани људи,
упитао је он.
Како је пренео ФоНет, Марјановић је рекао да му тешко пада што полицијски и војни
синдикати оптужују српске ветеране да су спремни да изазову крвопролиће у Београду.
Према његовим речима, ветерани им одговарају мирним скупом и позивају их да заједно
очувају безбедност Србије. Марјановић је упитао да ли се некоме не свиђа што Влада Србије
повећава и осавремењава оруђе и оружје и да ли неко жели да Србија остане без авиона да
може свако да прелети наше небо.
Дајемо пуну подршку Влади Србије на осавремењавању и унапређењу војне и полицијске
борбене готовости и подршку зато што је смогла снаге да крене у решавање нагомиланих
проблема мирним путем, истакао је он.
Љубомир Брадић из ваљевског Удружења бораца рата 1990-1999 рекао је да "Срби знају где су
границе наше државе, како ћемо завршити и којим ћемо путем поћи, јер нам то говори наша
историја", преноси ФоНет.
Порука овог скупа је да никоме не сме да падне напамет да је јачи од државе Србије и српског
уједињеног народа, јер ми туђе нећемо, а своје нећемо дати никоме, истакао је Брадић.
Он је рекао да су учесници ратова увек били уз свој народ и државу, никада нису политички
штрајковали, иако их је полиција тукла због њихових легалних захтева.
Учесници скупа су поручили представницима Војног синдиката Србије и Полицијског
синдиката Србије, који су протестовали испред Владе, да скуп који је одржан испред
Министарства спољних послова није контрамитинг.
С озвучења тог скупа, чуле су се патриоске песме посвећене Косову, док са скупа полицијског и
војног синидата одзвања рок музика и песме попут "Ми смо увек заједно", "Устани, крени" и
"Буђав лебац".
На скупу синдиката виориле су се српске заставе и заставе са синдикалним обележјима, док на
скупу испред Министарства спољних послова нема видно истакнутих застава и обележја.
Подршка Иницијативе Не да(ви)мо Београд
Иницијатива Не да(ви)мо Београд поручила је данас министру унутрашњих послова Небојши
Стефановићу да жели добро овој држави и да је зато и подржала протест Полицијског
синдиката Србије и Војног синдиката Србије, јер сматра да је недопустиво да се срозава
материјални положај војника и полицајаца, једнако као ни других грађана Србије.
Ово је солидарна подршка у одбрани синдикалних и социо економских права свих грађана
Србије, наводи се у саопштењу којим је Иницијатива Не да(ви)мо Београд реаговала на
данашњу изјаву министра унутрашњих послова Небојше Стефановића после протеста Војног и
Полицијског синдиката Србије.
Уколико министар унутрашњих послова жели да се похвали наводним успесима, онда би морао
да каже грађанима ко је наредио полицији да не помогне у ноћи рушења и везивања људи у
Савамали и да заташка трагове више кривичних дела, као и ко инструментализује све државне
органе за потребе
уске групе људи блиске властима, истичу у Иницијативи Не да(ви)мо Београд.

14

Стефановић: Скуп војног и полицијског синдиката политички
Пише: Данас Онлине
Укупан криминал у Србији је у у прошлој години био мањи за пет одсто него у 2015, што је
5.000 кривичних дела мање, и најмањи је у протеклих 20 година, изјавио је данас министар
унутрашњих послова Небојша Стефановић.
Он је на конференцији за новинаре, на којој је говорио о резултатима рада МУП, рекао да су
резултати заплене дроге најбољи у последњих осам до десет година, прецизиравши да се
годишње заплени дупло више наркотика него у период 2008-2012.
У протеклих 14 месеци заплењене су више од четити тоне дроге, а ухапшено је 47 вођа
криминалних група које су се бавиле нарко-трафикингом и њихових сарадника, навео је
Стефановић и додао да је расветљено и 92 одсто изнуда, а број убистава је у 2016. години
смањен на 100, што је за 50 мање од ранијег годишњег просека.
Стефановић оценио је данас да је скуп војног и полицијског синдиката испред Владе Србије
политички, јер су говори на њему били "чисто политички, без иједне чињенице и аргумента",
преноси ФоНет.
На протесту су, истакао је Стефановић на конференцији за новинаре, били досовски
политичари, "најгоре политичке организације које финансира Сорош" и представници
различитих удружења грађана.
Ту полиције, војске и синдикалних захтева нема, то су политички захтеви, констатовао је
Стефановић.
Упитан зашто полиција није реаговала на дешавања у Савамали и да ли ће због тога поднети
оставку, рекао је: "Моћи ћемо да дајемо конкретније детаље кад истрага буде завршена,
видећемо шта је била улога полиције, и да ли је било пропуста, нећу дозволити да ико буде
судија, ни новинари, осим оних који су за то надлежни по закону".

Радикализација протеста комби превозника
Пише: ФоНет

После данашњег састанка са представницима Министарства саобраћаја Удружење "Комби
превоз путника" најавило је радикализацију протеста.
Радикализација је директна последица недостатка "слуха" код представника услужног сервиса
грађана - ресорног Министарства за проблем који је створен неуставном одлуком да се из
закона изузме комби превоз, наводи се у саопштењу тог Удружења.
Удружење оцењује и да је "јадан покушај да се њихов протест представи као акција појединаца
који штите личне интересе".
"Наш мотив је јасна борба за заштиту уставног права на рад и живот, јер је то апсолутно јавни
интерес за који се залажемо, пре свега, као грађани Србије", истиче се у саопштењу.
Сраман и скандалозан је покушај појединих представника министарства да 5.000 својих
грађана, који се баве услугама комби превоза, криминализују и репресивно кривично
санкционишу, наводи се у саопштењу.
Удружење "Комби превоз путника" најављује да ће наредних дана детаљно упознати јавност о
свим активностима у вези са радикализацијом протеста, као што је блокада саобраћајница,
мостова, великих граничних прелаза, зграде Владе Србије.
То Удружење саопштило је и да пружа подршку протесту полицијског синдиката и нуду сваку
помоћ око организације протеста за који сматрају да је проистекао из легитимних захтева
чланова овог синдиката.
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СМАЊИТЕ ПОРЕЗЕ НА ЗАРАДЕ 10 кључних препорука привредника
ВЛАДИ
Аутор:Слађана Гаврић
Српски привредници сматрају да су у односу на 2016. годину инспекцијски надзор и добијање
грађевинских дозвола побољшани, а да су намети, накнаде и таксе и даље највећи проблеми.
То су кључне поруке Влади Србије за успешно пословање, представљене у најновијем издању
Сиве књиге НАЛЕД-а које “Блиц” ексклузивно објављује.
Оно на чему привредници инсистирају да ове године треба "поправити" наводи се у деветом
годишњем издању Сиве књиге. Између осталог, то су једноставније вођење евиденција о ПДВу, смањење пореза и доприноса на најниже зараде, успостављање јавног регистра такси и
накнада, једноставније остваривање права на породиљску надокнаду и друго.
- Влади и ресорним институцијама овим документом нудимо јасне смернице како да државну
администрацију претворе у ефикасан сервис и креирају здраво окружење за развој бизниса. У
2016. ушли смо с пуно оптимизма након што су у 2015. години покренуте и реализоване битне
реформе за јачање конкурентности Србије, на иницијативу чланова НАЛЕД-а. Нажалост, не
можемо бити задовољни брзином реформи у 2016. с обзиром на то да су усвојене само три
препоруке, што донекле има оправдања у шестомесечној паузи у заседању Народне скупштине
у постизборном периоду - наводи се у Сивој књизи.
Такође, додаје се да број нових предлога стално расте јер на решавање чекају још 63 стара
административна проблема, којима је у међувремену придружен 21 нови предлог.
- Очекујемо да државни органи појачају реформски темпо у елиминацији сувишне бирократије
и парафискалног оптерећења привреде, смањењу сиве економије и стварању услова за фер и
подстицајну тржишну утакмицу - истиче се у најновијем издању Сиве књиге.
На питање чему се највише надају у регулаторном окружењу, представници 1.000 анкетираних
предузећа највећу предност дали су смањењу пореза, доприноса и такси, ефикаснијој
администрацији и е-управи, као и предвидљивости пословног окружења, реструктурирању
државне помоћи малим и средњим предузећима, повећању улагања у инфраструктуру и
слично.

Концесија за Аеродром, стручњаци тврде непотребна одлука
Аутор:Никола Радишић

Влада Србије и Аеродром "Никола Тесла" у Београду објавили су јавни позив за давање
концесије за ту компанију у трајању од 25 година. Иако је концесија правдана жељом за
модернизацијом и унапређењем аеродрома, стручњаци тврде да је таква одлука чудна и
потпуно непотребна.
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У надметању ће моћи да учествују предузећа која поседују више од 500 милиона евра капитала,
али не и она које већ управљају аеродромима удаљеним до 450 километара од Београда.
Финансирање изградње и реконструкције, редовно одржавање и обављање формалне улоге
оператера аеродрома - то очекује будућег концесионара Аеродрома Никола Тесла.
О његовој потенцијалној заради се не говори, али о финансијској ињекцији у домаћи буџет,
више пута је било речи. Премијер је у децембру тврдио да је концесија добра идеја:
"То би значило да ми годишње имамо .. не знам.. неколико милиона евра, 10 или 11 милиона
евра, пута колико година, плус унапред плаћање, мислим да можемо да добијемо 350, можда и
400 милиона евра", изјавио је Александар Вучић 9. децембра 2016. године.
Стручњаци се не слажу. Милан Ковачевић, саветник за страна улагања каже – не! Тврди да
нема логике давати некоме профитабилно предузеће које и само из сопствених прихода може
да финансира неопходне послове и радове.
"Аеродром сад има врло добар успех, само два одсто од имовине је уклупан дуг, поправљају се
резултати и не разуумем уопште, ако је циљ неко финанисирање зашто не доспе у јавност
колико то треба и за коју намеру и да видимо да ли је то боље на други начин обезбедити. На
овај начин читав подухват оставља врло чудан утисак", сматра Ковачевић.
У синдикату кажу да их око концесије нико није консултовао и подсећају на 17 одсто малих
акционара, грађана Србије, које је требало бар обавестити о плановима. При томе, за толико се
смањује приход о коме говоре представници државе. Не разумеју ни њену сврху.
"Аеродром Никола Тесла нема потребе за концесијом, апсолутно нема и није потребна. О томе
постоје и међународне студије које иду у прилог овој изјави. Имовинско-правни односи по
питању непокретности, које су под наводницима у поседу аеродрома, нису до краја решени, за
добар део не постоје ни употребне дозволе. Из свега наведеног нисмо сигурни шта би
концесионар и добио на концесију", каже Дејан Поповић из синдиката Независност.
Искуства из региона нису сасвим повољна. У концесију су дати аеродроми Загреб, Скопје,
Приштина и Охрид, јер су имали мали број и то заастарелих терминала, али ни након
концесије нису заблистали.
У анализи коју је хрватски аналитичар Ален Шћуриц летос урадио за портал Тангосиx, наводи
се да Беоргад нема тај проблем и да Аеродром треба задржати, највише због тога што се он
сопственим профитом може развијати далеко изнад потребних осавремењивања и ширења
капацитета, а остатак новаца може се уложити у квалитетан менаџмент, даље ширење
пословања и развоја.
Јер Аеродром Београд је један од најважнијих, ако не и најважнији стратешки објект Србије,
закључује Шћуриц.

Шошкић: Стабилност динара зависи од извозног потенцијала
Извор: Н1
Ми смо годинама у тренду који подразумева слабљење динара и да би динар трајно добио на
стабилности мора се поправити извозни потенцијал домаће привреде, изјавио је за Н1
професор Економског факултета Дејан Шошкић.
"Девизни курс ће зависити од тога колико новца улази и излази из система. Тренутно нам не
иду на руку ни дешавања на међународним тржиштима – имамо раст цене енергената, раст
долара према евру – ми то морамо да платимо и то је онда додатни притисак и на девизно
тржиште у нашој земљи", објашњава Шошкић.
Наглшава да је важно пратити шта се дешава у односу између долара и евра.
"Уколико имамо већу тражњу за доларом и раст девизног курса долара, што је сада случај, то
значи да ће се инвеститори полако повлачити из еврозоне и сателитских малих монетарних
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система, какав је Србија, у већој мери ка долару. То значи да ће бити потенцијално и одлива
новца из домаћег система у иностранство", каже Шошкић.

Сива економија чини 30 одсто БДП
Извор:Бета

Државни секретар у Министарству државне управе и локалне самуправе Жељко Ожеговић
изјавио је да се процењује да сива економија у Србији сада чини 30 одсто БДП, а да је циљ да се
у наредне две до три године смањи на 26 одсто.
Он је агенцији Бета рекао да су 2017. и 2018. година проглашене за године борбе против сиве
економије и да је то приоритет за државу, и додао да је дугорочни план да се удео сиве
економије смањи на средњеевропски просек од око 20 одсто.
"У претходне две године много је урађено у тој области, а донет је и Акциони план за борбу
против сиве економије", рекао је Ожеговић.
Усвојен је и Закон о инспекцијском надзору, у априлу 2015, који је, како је оценио, попунио
одређене правне празнине.
"Пре свега, до сада нико није био одговоран за поступање према нерегистрованим субјектима.
Повећана је транспарентност рада инспекција ;и уведена боља координација", рекао је
Ожеговић.
Додао је и да се са Агенцијом за привредне регистре мере ефекти тог закона и да подаци
показују да је до децембра 2016. године за 17 одсто повећан број новорегистрованих предузећа,
а да је за 10 одсто смањен број ођављених.
Ожеговић је рекао и да је пуна примена закона почела у априлу 2016. и да је до краја те године
смањен број одјављених за 32 одсто.
"Пре се дешавало да људи одјављују своја предузећа и прелазе у сиве токове, јер није било
контрола нерегистрованих субјеката", рекао је Ожеговић.
Додао је да је потребно појачати координацију с другим институцијама које се баве борбом
против сиве економије, као што су полиција и судови, али и повећати свест грађана о томе.
"Истраживања показују да се скоро осам милиона евра дневно губи у разним активностима у
сивој зони. То утиче на макроекономски амбијент, а они који послују легално, трпе нелегалну
конкуренцију", истакао је Ожеговић.
Велико интересовање за наградну игру
Једна од мера за смањење сиве економије и подизање свести грађана јесте наградна игра
прикупљања фискалних рачуна "Узми рачун и победи".
Он је оценио да је интересовање грађана огромно и да сви желе да учествују у наградној игри,
наводећи да је важно да грађани схвате зашто је важно да узму фискални рачун.
Подсетио је да је слање рачуна почело 1. фебруара и да је услов да се прикупи 10 рачуна или
слипова,чија је вредност најмање 100 динара.
"Наградна игра ће трајати и током целог марта, а награде ће бити објављене 15 дана пред
извлачење. Бројне компаније показале су интересовање и желе да донацијама подрже ову
наградну игру", рекао је Ожеговић.
Навео је да ће извлачење награда бити почетком марта и почетком априла. Број коверата које
грађани могу да преузму ограничен је на три дневно. Рачуни се достављају у ковертама које су
бесплатне и могу да се преузму у свим филијалама Поште Србије.
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Ожеговић: Циљ смањење сиве економије на 26 одсто БДП
Избор:Бета,РТВ
Државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе Жељко Ожеговић
изјавио је да се процењује да сива економија у Србији сада чини 30 одсто БДП, а да је циљ да се
у наредне две до три године смањи на 26 одсто.
Он је агенцији Бета рекао да су 2017. и 2018. година проглашене за године борбе против сиве
економије и да је то приоритет за државу, и додао да је дугорочни план да се удео сиве
економије смањи на средњеевропски просек од око 20 одсто.
"У претходне две године много је урађено у тој области, а донет је и Акциони план за борбу
против сиве економије", рекао је Ожеговић.
Усвојен је и Закон о инспекцијском надзору, у априлу 2015, који је, како је оценио, попунио
одређене правне празнине.
"Пре свега, до сада нико није био одговоран за поступање према нерегистрованим субјектима.
Повећана је транспарентност рада инспекција ;и уведена боља координација", рекао је
Ожеговић.
Додао је и да се са Агенцијом за привредне регистре мере ефекти тог закона и да подаци
показују да је до децембра 2016. године за 17 одсто повећан број новорегистрованих предузећа,
а да је за 10 одсто смањен број одјављених.
Ожеговић је рекао и да је пуна примена закона почела у априлу 2016. и да је до краја те ;године
смањен број одјављених за 32 одсто.
"Пре се дешавало да људи одјављују своја предузећа и прелазе у сиве токове, јер није било
контрола нерегистрованих субјеката", рекао је Ожеговић.
Додао је да ; је потребно појачати координацију с другим институцијама које се баве борбом
против сиве економије, као што су полиција и судови, али и повећати свест грађана о томе.
"Истраживања показују да се скоро осам милиона евра дневно губи у разним активностима у
сивој зони. То утиче на макроекономски амбијент, а они који послују легално, трпе нелегалну
конкуренцију", истакао је Ожеговић.
Једна од мера за смањење сиве економије и подизање свести грађана јесте наградна игра
прикупљања фискалних рачуна "Узми рачун и победи".
Он је оценио да је интересовање грађана огромно и да сви желе да учествују у наградној игри,
наводећи да је важно да грађани схвате зашто је важно да узму фискални рачун.
Подсетио је да је слање рачуна почело 1. фебруара и да је услов да се прикупи 10 рачуна или
слипова,чија је вредност најмање 100 динара.
"Наградна игра ће трајати и током целог марта, а награде ће бити објављене 15 дана пред
извлачење. Бројне компаније показале су интересовање и желе да донацијама подрже ову
наградну игру", рекао је Ожеговић.
Навео је да ће извлачење награда бити почетком марта и почетком априла. Број коверата које
грађани могу да преузму ограничен је на три дневно. Рачуни се достављају у ковертама које су
бесплатне и могу да се преузму у свим филијалама Поште Србије.
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