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"Благајници као теткице - разлика 500 РСД, плате на 70.000"
Аутор:Јелена Стјепановић
Висина плата запосленима у просвети довела је до тога да су теткице нон-стоп на боловању, а
да професори зарађују мање од републичког просека, каже Јасна Јанковић.
Председница Уније синдиката просветних радника за Б92 Биз каже да инсистирају на
побољшању материјалног положаја запослених и промену односа коефицијената, који би
наставницима и професорима омогућили зараду од 70.000 динара.
“Тражимо да ненаставно особље буде коефецијент један са платом од 22.500 динара, да
административни радници са четвртим степеном имају дупло више, односно коефицијент два,
док би посао наставника и професора са седмим степеном стручне спреме носио коефицијент
три, па би им плата била скоро 70.000 динара”, навела је она.
Како наводи, тренутно смо у ситуацији да су благајници за прошли месец примили 500 динара
више од теткица, па ће и они бити стално на боловању је рим је исто да ли раде или не. Због тог
апсурда плаћаћемо дупло и теткице и административне раднике.
“Тај однас је некад постојао после 2000 године и тежимо да се томе вратимо. Цео хаос је
нправила Уредба о коефицијентима из 2009. године која као репер узима цену рада и она се
повећава. Због тога је тај однос почео драстично да се ремети, па су наши адмнистративни
радници сведени на први степен, односно коефицијент 1 и примају 500 динара више од
теткица”, каже Јанковићева.
На питање да ли су сагласни са најавом да ће од следеће године просветни радници бити
плаћани по учинку, Јанковићева каже да су платни разреди усвојени пре годину дана, али да је
то закон који тек треба да се разрађује.
Са друге стране, Закон о систему плата запослених у јавном сектору који се најављује од
следеће године је на дугом штапу а њиме опет неће бити обухваћена јавна предузећа, “тако да
ће се тамо и даље расипати, док се свуда прича о штедњи”, наводи она.
Указујући да ће Унија подржати сваки системски помак, Јанковићева је навела да од владе
захтева да у року од шест дана да конкретну понуду о износима награда и расподели уштеђених
средстава у складу са Споразумом.
До тада, захтевамо од Владе Републике Србије да нам у року од 6 дана да понуду у вези са
чланом 2. Споразума, о наградама запослених у основним, средњим школама и домовима
ученика и у вези са чланом 7., а тиче се уштеда у буџету.
“То је могућност да се исплатама по та два основа поправи материјални положај запослених у
просвети и ми смо до пре неколико година примали светосавску награду од 5.000 динара, која
је била иста за све”, каже Јанковићева.
Ресорни министри Младен Шарчевић и Ана Брнабић састали су се раније данас са
представницима четири репрезентативна синдиката просвете и најавили нови
Закон и промену начина обрачуна зарада.
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Џејмс Руф: Приходи становништва су болно ниски
Пише: ФоНет

Приходи становништва болно су ниски по западноевропским стандардима, а да би се то
променило потребно је да привредни раст буде знатно већи од три процента, оценио је шеф
Мисије ММФ-а у Србији Џејмс Руф у ауторском тексту за НИН.
Јавни дуг већи од 70 процената БДП још је висок и осетљив на промене екстерних услова или
пад економске активности, рекао је Руф.
Далеко од тога да је транзиција завршена, а привреда је преоптерећена неефикасним јавним
сектором и премало се ослања на продуктивни приватни сектор, додао је он.
Као пример Руф истиче да су "губици у многим јавним предузећима толико велики да би
држави било јефтиније да плаћа раднике да остану код куће, него да настави да субвенцијама
та предузећа одржава у животу".
Руф указује да можда и трећина запослених у приватном сектору ради у сивој економији, да су
плате у јавном сектору у просеку више него у приватном, а пружање јавних услуга је и даље на
ниском нивоу.
Једини начин да приходи становништва у Србији расту на одржив начин је да се приватни
сектор ојача и прошири, а да се јавни сектор смањи. Добра вест је да владин програм има за
циљ остварење управо тих циљева, истакао Руф.
Руф је оценио да је за реформе потребна трајна политичка и макроекономска стабилност, а
њима ће се природно противити интересне групе које профитирају од одржавања постојећег
стања.
Земље које су биле у стању да превазиђу те препреке бележиле су брз раст и брзо су хватале
корак са развијенијим земљама, напоменуо је он.
Економски програм, који Србија спроводи уз подршку ММФ, сматра Руф, премашио је сва
очекивања у погледу привредног раста, инвестиција, запослености и фискалног прилагођавања
и један је од најбољих у историји програма Фонда, у којима су резултати надмашили
пројекције.
Успех на дуги рок ће, међутим, зависити од успешног окончања структурних реформи, истиче
он и подсећа да је од 2000. године ово пети програма са ММФ.
Србија је скоро сваки пут успевала да на кратак рок успостави макроекономску стабилност, али
не и да реши основне, структурне слабости, па је после краткорочног побољшања долазило до
успоравања раста, уз све веће фискалне проблеме, констатује Руф и поручује да због тога
Србија још има пуно тога да уради. Руф ће наредне седмице учествовати на Копаоник бизнис
форуму, који организује Савез економиста Србије.

4

Има ли Србија довољно добре и стручне кадрове у пољопривреди?
Пишу: В. Андрић, Љ. Буквић
Миодраг Костић тврди да нема добрих агронома, да нико неће да ради * На
факултетима у Новом Саду и Београду без коментара
Пре неколико дана власник МК групе Миодраг Костић рекао је како у Србији нема довољно
стручних агронома и да он без успеха покушава да нађе 10 стручњака који би радили у његовој
компанији у Украјини за плату од 2.000 долара.
Тада се поставило питање да ли је проблем са образовањем који студенти у пољопривредној
струци добијају на домаћим високошколским установама или је до државе која је омогућила
услове њима, али и осталим тек свршеним дипломцима да добију посао и стекну преко
потребно искуство.
"Немамо добре агрономе, иако имате 5.000 незапослених. Ако има неко у овој сали да их нађе,
нека ми каже. Тражим десет агронома са платом од 2.000 долара да иду у Украјину. Неће. Нема
их. МК Група нема проблем са новцем да уложи у јабуке, да уложимо у парадајз. Имамо
проблем јер немамо кадрове који ће да имплементирају то што ми већ све знамо. Ко год у овој
сали нађе људе који ће да направе парадајз о ком смо причали, слободно нека их предложи.
Нека да име и презиме - нека дође да ради. А не 'завршио сам факултет, донео сам диплому'.
Нека покаже где је радио и шта је успео досад", рекао је Костић пре неколико дана на округлом
столу о економским и социјалним последицама продаје пољопривредних предузећа и
земљишта у Србији.
Одговор на питања какав кадар школују наши факултети и да ли су Костићеве оцене о
недостатку квалитетних агронома тачне, покушали смо да добијемо од декана
Пољопривредног факултета у Београду и Новом Саду, али они нису желели да коментаришу.
С друге стране, инжењер пољопривреде и бивши министар пољопривреде у Влади Србије
Горан Живков каже за наш лист да нема ни један разлог да не верује Миодрагу Костићу када
каже да не може да нађе добре агрономе.
- Добар агроном се не постаје завршетком факултета, поготово не нашег, добар агроном се
ствара - напомиње Живков.
Међутим, агроекономски аналитичар Миладин Шеварлић каже за Данас да ни Костић није
постао агробизнисмен одмах после факултета, и да је кључни проблем лоша аграрна политика
земље, која је дозволила да тренутно имамо три пута више незапослених у пољопривредној и
ветеринарској струци.
- Тренутно има 5.513 незапослених у пољопривредној и ветеринарској струци, од тога 46
доктора наука. Укупно запослених у пољопривредним компанијама, земљорадничким
задругама, административном сектору у овој области, у општинским управа, Управи за аграрна
плаћања има мање од 1.500 - каже Шеварлић.
Он каже како у Србији тренутно има 628.000 пољопривредних газдинстава, који су на грбачи
260 саветника.
- Све ово је последица катастрофалне аграрне политике ове државе. Њени креатори не схватају
да је ово 21. век. У исто време имамо пример Словеније у којој има 57.000 газдинстава, а 380
саветника. Држава овде спроводи тиху еутаназију породичних пољопривредних газдинстава.
Ако се гледа број стручњака који Србија има у односу на количину пољопривредног земљишта
ту такође заостајемо за суседним државама. Тако их је код нас за четири до шест пута мање
него у Хрватској и осам до 12 пута мање него у Словенији - истиче наш саговорник.
Шеварлић напомиње како је велики проблем и катастрофално низак аграрни буџет од неких
250 милиона евра.
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- Србија је једина земља у Европи која не даје пољопривредницима регрес за дизел гориво. За
један хектар засада ратару је потребно 4.000 литара горива на годишњем нивоу, а само на
акцизе и ПДВ по хектару у буџет уплати 300 евра годишње - наглашава Шеварлић.
Он каже да је од 1991. у Србији угашено 400.000 породичних пољопривредних газдинстава,
што је 1.000 села са по 400 домаћинстава и пита се за кога држава празни та села.
Према подацима Националне службе за запошљавање у пољопривредној струци је тренутно
3.030 незапослених, највише дипломираних инжењера пољопривреде, инжењера за
производњу биља и прехрамбене технологије. С друге стране, на сајту послови.инфостуд
тренутно је актуелно свега шест огласа у којима се тражи дипломирани инжењер
пољопривреде и то по један у Београду, Белој Цркви, Зајечару, Сокобањи, Суботици и Иригу.
Технолози повртарства чекају посао 10 година
Технолози сточарства и технолози за наводњавање земљишта чекају на посао у Србији у
просеку дуже од пет година, док технолози повртарства у просеку на бироу чекају нешто мало
мање од 10 година, показују подаци НСЗ. За мање од годину дана посао у пољопривредној
струци успевају да пронађу једино организатори посла у биљној производњи, као и
произвођачи биља, неразврстани сточари и живинари, дипломирани инжењери за рибарство,
те технолози производње пецива, хлеба и тестенина, којих је све укупно тренутно на
евиденцији НСЗ свега осморо.

Чеси преузели Марфин банку у Србији
Извор:Танјуг

Банка ће у складу са променом власништва променити назив у Експобанк
Чешка банка Експобанка ЦЗ је завршетком аквизиције Марфин банке а.д. Београд постала
прва чешка банка која је ушла на тржиште Србије, а Марфин банка ће, у складу са променом
власништва, променити назив у Експобанк.
Након одобрења регулаторних органа у Чешкој, Србији и Кипру, трансакција је завршена и
Експобанка ЦЗ је сада власник 100 одсто акција Марфин Банк а.д. Београд, са чијом продајом
се у септембру 2016. године сагласила кипарска банка „Сајпрус популар банк”, наводи се у
саопштењу Марфин банке.
„Ово је прва подружница Сајпрус Популар Банк, која је продата у процесу измирења обавеза
према депонентима - власницима, који су сада повериоци Сајпрус Популар Банке. Очекујем да
ово буде прва у низу успешних продаја осталих подружница”, изјавио је специјални
администратор Сајпрус Популар Банк Клеовулос Алеxандру.
Новоименовани председник Управног одбора Марфин банке Г. Кирил Нфонтов је изразио
задовољство због завршетка преузимања Марфин банке, наводећи да је ова аквизиција у
складу са планираним развојем интернационалне стратегије Еxпобанк ЦЗ, и настојањима да се
подржи већа економска сарадња између чешке и српске привреде.
Већински акционар Експобанке ЦЗ је Игор Ким, интернационални инвеститор у банкарству и
финансијским услугама са средствима у државама од Казахстана, Русије, Чешке Републике до
Велике Британије, који је, како се наводи у саопштењу, реализовао велики број трансакција
припајања и преузимања.
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Експобанка ЦЗ послује на тржишту Чешке од 1991. године, а пружа комплетан асортиман
услуга универзалне комерцијалне банке са једнаким фокусом на привреду, становништво и
приватно банкарство.
Председник Извршног одбора Марфин банке Борислав Стругаревић ће наставити да води
Марфин банку, у циљу максимизирања могућности на српском тржишту заједно са
међународним искуством и стручношћу Еxпобанк ЦЗ, наводи се у саопштењу.

За просветаре платни разреди не морају да значе и веће плате
Аутор: Јелена Попадић
Очекује се да ће за три месеца бити усвојен закон о систему плата у јавном сектору који ће
прописати и нови начин обрачуна зарада запосленима у просвети, на основу радног учинка
Од 1. јануара следеће години зараде просветних радника требало да би да буду исплаћиване у
складу са платним разредима, саопштило је Министарство просвете, науке и технолошког
развоја.
До краја јула биће усвојен Закон о систему плата запослених у јавном сектору који ће
прописати увођење платних разреда и у просвети.
То подразумева нови начин обрачуна зарада на основу радног учинка, кажу представници
ресорног министарства.
Министар просвете Младен Шарчевић и Ана Брнабић, министарка државне управе и локалне
самоуправе, на јучерашњем састанку су информисали представнике четири репрезентативна
образовна синдиката са припремама за доношење овог правног акта.
Шарчевић је нагласио да ће у одређивању критеријума радног учинка за запослене у просвети
учествовати ресорно министарство, док су синдикалци затражили да добију нацрт закона пре
него што оде на јавну расправу.

Просвети платни разреди од јануара
Аутор:И. М.
Састанак репрезентативних синдиката запослених у образовању са министрима просвете и
државне управе
ПЛАТНИ разреди у просвети, али и у остатку јавног сектора, биће уведени од јануара 2018.
године, најављено је на састанку представника репрезентативних просветних синдиката са
министрима Аном Брнабић и Младеном Шарчевићем. Просветари већ годинама траже платне
разреде, од којих очекују да њихове зараде буду усклађене са запосленима у остатку јавног
сектора.
- Представници синдиката упознати су са припремама за доношење Закона о систему плата
запослених у јавном сектору - саопштено је из Министарства просвете. - Како је прецизирала
министарка Брнабић, тај закон подразумева платне разреде, односно нови начин обрачуна
плата на основу радног учинка. У одређивању критеријума радног учинка за запослене у
просвети учествоваће Министарство просвете, али и синдикати - нагласио је министар
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Шарчевић. Закон би требало да буде усвојен до краја јула, а план је да почне да се примењује 1.
јануара 2018. године.
Синдикати су задовољни најавом платних разреда, али тврде да правила морају бити строго
дефинисана.
- Учинак у просвети мора да буде одређен прецизним правилником - каже Валентина Илић,
председница Синдиката образовања Србије, која је присуствовала јучерашњем састанку. - Мора
да се зна како се напредује према квалитету рада, семинарима, ваннаставним активностима,
успеху ученика на такмичењима... Ако се напредовање препусти вољи директора, отвориће се
тле за нове малверзације.

Турци код нас шију за "Хилфигер"
Аутор:Ј. Субин
Министар Љајић договорио улагања. Потврђен долазак четири фирме
ГОТОВО је извесно да ће до краја године четири велике турске текстилне компаније доћи у
Србију и започети посао. Како "Новости" сазнају, реч је о фирмама ТYХ Текстил и "Угур
Балкув". Уз то, у току су и преговори са још две компаније из Турске. Ове послове "донео" је
министар трговине Расим Љајић, током недавне посете Истанбулу, где је представио све
предности улагања у Србији, али и подстицаје који су на располагању страним инвеститорима.
Како "Новости" незванично сазнају, две фирме које долазе у току овог месеца већ су донеле
одлуку да инвестирају у нашу земљу, и њима остаје да изаберу између две или три локације.
- Компанија ТYХ шије за познате светске брендове, као што су "Гант" и "Томи Хилфигер" рекао нам је наш извор. - Уз њих, долази и фирма "Угур Балкув", обе из Истанбула. Иначе, већ
је известан долазак "Ормо групе" из Бурсе, која је највећи произвођач вунице у свету. Они би
требало своје постројење да отворе у Лебану. Током овог месеца, почеће и реконструкција хале
од 11.000 метара квадратних. Када буду дошли, запослиће, за почетак, око 300 радника.
Исто тако, сазнајемо, компанија "Бирлешик текстил" из Истанбула намерава да купи из стечаја
фабрику у Лазаревцу. Ту ће бити производња конфекције за брендове као што су "Дизел", "Сент
Оливер", "Биба"... Намера им је да у почетку у после око 250 радника.
Незванично, министар Љајић преговара с још две компаније, којима су понуђени Врање и
Краљево, где већ постоје хале, које би биле реконструисане за њих.
Иначе, министар Љајић недавно је водећим турским произвођачима текстила, окупљеним у
Одељењу за спољноекономску сарадњу Турске, рекао да Србија има најбољу пословну климу у
окружењу и најповољније услове за стране улагаче.

КОМЕНТАР: Губиташи
Аутор:Марија Јанковић
Већина је дан касније дочекала са истим неплаћеним рачунима, јер је Влада Србије фабрикама
дала још годину дана да "стану на ноге"
ПОСЛЕДЊИ воз за продају губиташа. Држава се са ММФ договорила да ће судбина МСК,
"Петрохемије" и "Азотаре", практично целог петрохемијског комплекса Србије, морати да се
зна до краја овог месеца.
Чини се да смо исте изјаве чули небројано пута. Сваки рок је био "последњи". И сваки је
пробијен. Тако су сви повериоци 2015. године чекали 31. мај да држава престане да штити
губиташе. Већина је дан касније дочекала са истим неплаћеним рачунима, јер је Влада Србије
фабрикама дала још годину дана да "стану на ноге", да "пронађу стратешког партнера" и
8

договоре се за плаћање енергената. И јун 2016. године је прошао, а држава није успела да их
прода.
Од када је МСК поново покренут 2015. фабрика ради са губицима, а биланси показују да би им
се више исплатило - да су остали закључани. "Петрохемија", иако јој је отписан дуг од 100
милиона евра и кроз буџет стављен на терет грађана, и даље дугује четири пута више. А
"Азотара" на дневном нивоу губи 20 милиона динара.
У вртлогу проблема готово је немогуће пронаћи само један узрок за овакве резултате - од
старих дугова који се "зидају" деценијама, преко несавесног и већим делом политичког вођења
фабрика, до негативних међународних цена сировина...
Све је то допринело чињеници да једини план који држава има јесте да "намоли" некога да
фабрике купи. Море потенцијалних инвеститора који су послали писма заинтересованости и
зашли у папире ових комбината, само се окренуло и побегло.
Најновије најаве о решавању проблема губиташа чине се јако познатим. Ипак, ако Влада
Србије овога пута и оствари оно што је потписала са ММФ, суштински рок неће бити крај овог
месеца, већ 2017. године. Питање је само да ли ће се и на овај последњи воз - прикачити још
један неочекивани вагон.

Руф: Економски програм Србије премашио сва очекивања ММФ-а
Извор:Танјуг

Актуелни програм Владе Србије је премашио сва очекивања у погледу привредног раста,
инвестиција, запослености и фискалног прилагођавања, али је рано прогласити да је остварен
успех, јер Србија има још пуно тога да урадуи, сматра шеф Мисије Међународног монетарног
фонда (ММФ) Џејмс Руф.
Из макроекономске перспективе, пише Руф у ауторском тексту за нови број НИН-а, реформе
које је спровела Србија су "један од најбољих случајева у историји програма ММФ-а у којима су
резултати надмашили пројекције".
Подсећа да је на почетку програма, на старту 2015, Србија поново била у лошој ситуацији са
просечним годишњим растом у претходних пет година од 0,3 одсто, фискалним дефицитом од
скоро седам процената бруто домаћег производа (БДП), вртоглавим растом јавног дуга и
нагомилавањем ризика у банкарском сектору.
"Многи - укључујући и неке у ММФ-у, мислили су да је програм оптимистичан, јер предвиђа да
би из тих проблема Србија могла да се извуче до 2017, уз скроман фискални дефицит од четири
процента БДП-а и стабилизацију дуга. Шта видимо уместо тога? Већ у 2016. раст од скоро три
процента, дефицит од 1,4 одсто БДП-а, а и дуг је у паду . И што је веома важно, нагли пад
незапослености, као и проблематичних кредита, који су још од кризе представљали проблем за
банкарски систем", констатује Руф.
Међутим, упозорава да не треба журити са тим да се прогласи успех и да је посао завршен, јер
Србија има још пуно тога да уради.
"Приходи становништва у Србији су болно ниски по западноевропским стандардима, а да би се
то променило потребно је да раст буде знатно бржи од три процента. На нивоу од 70 одсто
БДП-а, јавни дуг је још висок и осетљив на промене екстерних услова или пад економских
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активности".
Руф напомиње да је српска привреда још увек преоптерећена неефикасним јавним сектором и
да се премало ослања на продуктивни приватни сектор.
"Губици у многим јавним предузећима су толико велики да би држави било јефтиније да плаћа
раднике да остану код куће него да настави да субвенцијама та предузећа одржава у животу",
мишљења је Руф.
Такође указује да можда и трећина запослених у приватном сектору ради у сивој економији, да
су плате у јавном сектору у просеку више него у приватном, а пружање јавних услуга је и даље
на ниском нивоу.
"Једини начин да приходи становништва у Србији расту на одржив начин је да се приватни
сектор ојача и прошири, а да се јавни сектор смањи. Добра вест је да владин програм има за
циљ остварење управо тих циљева", истиче Руф.
За реформе је, како предочава шеф Мисије ММФ-а, потребна трајна политичка и
макроекономска стабилност, а њима ће се природно противити интересне групе које
профитирају од одржавања постојећег стања.
"Земље које су биле у стању да превазиђу те препреке бележиле су брз раст и брзо хватале
корак са развијенијим земљама. Централна Европа и балтичке земље су сада на нивоу од две
трећине дохотка западне Европе, у поређењу са око једном трећином у случају Србије".
Руф као изазове који предстоје у наредном периоду наводи ојачавање институционалних
оквира да би се обезбедила одрживост остварених резултата, поједностављење пореске
администрације, обезбеђивање ефикаснијег и предвидљивијег правосудног система, као и
решавање проблема сиве економије кроз побољшање подстицаја за њено укључивање у
формални сектор и јачањем инспекције и контроле примене закона.
По њему, приоритете представљају и циљано реструктурирање у областима здравства и
образовања, затим решавање ситуације са проблематичним предузећима, нарочито у
секторима енергетике и рударства, која представљају фискалне ризике, отклањање
неједнакости у систему услова за остварење права на пензију...
Џејмс Руф ће наредне седмице учествовати на Копаоник бизнис форуму, који организује Савез
економиста Србије.

Производња преполовљена – плате срезане четвртину
Аутор:Љ. Малешевић

Држава очекује да ће до краја године приватизацијом, било кроз стратешко партнерство или
продају, решити проблем три фабрике из петрохемијског комплекса.
Тако се, између осталог, о судбини панчевачке „Азотаре” већ разговара с реномираним
мађарским произвођачима ђубрива. Процес приватизације „Азотаре”, МСК-а и „Петрохемије”
почеће крајем овог месеца расписивањем јавног позива за заинтересоване компаније, а до лета
биће расписан и званични тендер.
Чекајући да се реши судбина, менаyмент панчевачке „Азотаре” одлучио је да свим запосленима
смањи плате 25 одсто јер фабрика због непланираног застоја у раду има преполовљену
производњу и губутак од 100 милиона динара. На застој и забележене губитке запослени
једноставно нису могли утицати.
Средином прошлог месеца дошло је до квара у погону за производњу амонијака, због којег га
је, уместо 40.000 тона, купцима испоручено 50 одсто мање, а насталу штету од 100 милиона
динара сад не може да надокнади ниједан појединац. Пошто фабрика нема финансијских
залиха нити може да се кредитно задужи, одлучено је да сви сносе пођеднак терет, односно да
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свим запосленима зарада буде умањена 25 одсто.
Директор „Азотаре” Миљан Ђуровић објашњава да та компанија није буyетска установа и да
нема ко да јој „даје новац за плате”, додајући да сами морају да зараде и због тога деле исту
судбину.
– Ако не успемо да остваримо добит, нема ни новца за плате – објаснио је Ђуровић. – Ми
живимо као и свака друга фирма од онога што произведемо и урадимо. Ако ништа не
произведемо, немамо ни шта да продамо, а онда нема ни новца за зараде, а то је овде случај и
све је то привременог карактера док не изађемо из минуса.
Менаyмет „Азотаре” сматра да би умањењем плата од 25 одсто најкасније до јуна успели да
надокнаде штету и да је то једини начин за наставак позитивног пословања. Подсећају на то да
је Влада Србије кроз Радну групу крајем прошле године дала услове под којима „Азотара” може
да послује и обавезе које треба да испуњава. Уједно, та радна група има задатак и да тражи
модел приватизације, односно стратешког партнера, да би компанија наставила рад.
По речима председника Синдиката хемије и неметала Србије Љубише Несторовића, неко треба
да плати казну због производње мање од планиране, али он сматра да то не траба да буду
радници „који ни на који начин нису криви за насталу штету”. Због тога тај грански синдикат
сматра да се линеарним умањењем зарада свим запосленима крши колективни уговор и нуди
другачије решење. Наиме, у том синдикату траже да сви запослени – а има их око 900 – у
„Азотари” у којој је просечна плата око 67.000 динара у наредна три месеца примају 42.000 и
да им се након тога разлика рефундира.
– Наравно, то би највише погодило оне с платом већом од 100.000 динара, а њих није мало у
„Азотари”, али они су и највећи кривци што се фабрика нашла у таквој ситуацији – истиче
Несторовић.
Забринутост за 900 запослених
Председник Самосталног синдиката „Азотаре” Градиша Живановић изражава забринутост за
судбину 900 запослених. Забринутост постоји и због најаве да ће фабрика бити приватизована,
а да при том сами запослени не знају на који начин и под којим условима. Начин и услов
приватизације
„Азотаре”, која је у радном стању јер једино тако може наћи инвеститора, знаће се до лета, а до
краја године радници ће знати где су и шта ће бити с њиховим радним местима.

Мала и средња предузећа окосница економског раста
Аутор:Љ. Малешевић

Поглавље 20, које је недавно у Бриселу на Међувладиној конференцији Србији отворено на
путу за пријем у Европску унију односи се на предузетништво и индустријску политику и оно
трасира пут наше државе ка конкуретнијој привреди.
По речима председника Привредне коморе Србије Марка Чадежа, што српске реформе буду
успешније, стратегије, политике и мере које буду доношене ефикасније и усклађеније са
стандардима и принципима развијених европских економија, то ће Србија бити ближа не само
позитивним оценама Брисела већ ће то значити и подстицај за пословање великих, малих и
средњих предузећа, за развој предузетништва и иновације. Он истиче да ће бити више страних
инвестиција, али и домаћих, а локална привреда постаће конкурентнија и способнија за
жестоку утакмицу која је очекује на међународном тржишту.
– У креирању нових политика и модела раста потребан је секторски приступ који омогућава
јаснији фокус при дефинисању онога што желимо да постигнемо, наменски креиране мере
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подршке за сваки сектор појединачно и проактиван приступ у привлачењу инвестиција и
промоцији извоза – рекао је Чадеж.– Став ПКС-а је да се националним политикама морају
подржати сектори који имају највећу додату вредност, односно највећи степен финализације
производа, потенцијал за извоз и нове инвестиције и капацитет да за собом повуку и остатак
привреде – а то је прерађивачка индустрија.
Привредна комора Србије је, у сарадњи с експертским организацијама, већ урадила анализе
перформанси и ланаца вредности у четири одабрана сектора, које ће представљати важан
инпут за предстојеће преговоре у оквиру тог поглавља. Такође, покренута је иницијатива за
заједничку декларацију свих пословних удружења у Србији, којом ће се, по угледу на неке друге
државе, дефинисати одређене тачке из угла привреде важне за преговарање о том поглављу.
Сектор малих и средњих предузећа је окосница економског раста ЕУ, о чему сведоче подаци да
је 2015. године у ЕУ око 23 милиона малих и средњих предузећа запошљавало око 70 одсто
свих радника и генерисало готово три петине додате вредности у реалном сектору.
– Да би наша предузећа достигла стандарде и била конкурентна европским, неопходно је да
радимо на јачању њихове конкурентности, подршком интернационализацији, између осталог,
кроз њихово укључивање у добављачке ланце великих међународних компанија, али и на
реформи образовања и унапређења приступа изворима финансија, што је посебно важно
питање за мала и средња предузећа да би обезбедила средства за раст и развој – објаснио је
Чадеж.

Мировић: Отворићемо 150 нових радних места у науци
Аутор:A. Савановић
Поруком да је несвакидашњи успех Института „БиоСенс“ – прво место по оцени Европске
комисије у конкуренцији више од 200 најпрестижнијих европских научноистраживачких
институција – потврда да располажемо врхунским стручњацима и врхунским образовним и
научним институцијама који су кадри и да осмисле и да покрену пројекте на највишем
европском нивоу, председник Покрајинске владе Игор Мировић отворио је у Ректорату
Универзитета у Новом Саду свечану академију поводом почетка пројекта „Антарес“.
Буџет пројекта је 28 милиона евра, од чега 14 милиона представљају бесповратна средства
Европске уније. Тај новац намењен је јачању људских ресурса Института, запошљавању
врхунских експерата и преносу знања из водећих европских институција, док се подршка
Покрајинске владе и Владе Републике Србије односи на јачање научноистраживачке
инфраструктуре: изградњу зграде и набавку најсавременије опреме.
Како је нагласио Мировић, пројекат „Антарес“ ће, уз то што ће налазити практична решења за
примену нових технологија у пољопривреди, чији развој представља један од приоритета
Покрајинске владе, отворити и око 150 нових радних места у науци, задржати најбоље младе
стручњаке у земљи и привући најбоље истраживаче из иностранства.
Оцењујући да је реализација пројекта, којем су се, осим партнера „БиоСенса“ из иностранства,
прикључиле и Републичка и Покрајинска влада, потврда и настајања једне нове енергије и духа
у Србији – Србије заједништва, Србије која се окупља око великих и за све грађане корисних
пројеката, Србије која ради и ствара не чекајући да јој неко други решава проблеме него то
преко својих најспособнијих људи, попут оних у „БиоСенсу“, то чини и сама, Игор Мировић је
рекао да је улога сваког појединца у укупном развоју веома важна.
Свечаној академији присуствовали су министри државне управе и локалне самоуправе Ана
Брнабић и просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић, генерални директор
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Европске комисије за истраживање и иновације Роберт Жан Смитс и амбасадор Европске уније
у Србији Мајкл Давенпорт, као и бројни признати научници из земље и света.
Након свечане академије, потписан је и Споразум о финансирању и управљању пројектом
изградње зграде Инстутута „БиоСенс“ и набавке научноистраживачке опреме у оквиру пројекта
„Антарес“. Споразум су потписали министар просвете, науке и технолошког развоја Младен
Шарчевић, као представник финансијера пројекта, покрајински секретар за високо образовање
и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић, као представник инвеститора, у
име Института „БиоСенс“ као корисника зграде директор тог института проф. др Владимир
Црнојевић, и у име координатора пројекта директор Канцеларије за управљање јавним
улагањима Марко Благојевић.
„Антарес“ има за циљ да развије „БиоСенс“ у европски центар изврсности за напредне
технологије у области одрживе пољопривреде. Кроз посебан програм подршке малим и
средњим предузећима за повезивање домаћег ИТ сектора и пољопривреде, „Антарес“ ће
промовисати Србију као централну тачку истраживања и иновација целог региона, а „БиоСенс“
као један од водећих европских научноистраживачких института посвећених савременим
примењеним и тржишно оријентисаним истраживањима у области пољопривреде и хране.
Нова зграда ниче до 2019.
Презентовани су и идејно решење и макета нове зграде Института „БиоСенс“ која ће се оквиру
пројекта „Антарес“ градити и опремати у наредне три године.
– Од укупно 14 милиона евра, што је национално учешће улагања у инфраструктуру, процена је
да ће око четири милиона бити вредност зграде, док ће преосталих десет милиона бити
инвестирано у врхунску опрему која ће бити уграђена у зграду и тиме ће то постати један од
најопремљенијих центара изврсности у Европи – рекао је др Владимир Црнојевић.
Он је додао да је зграда пројектована на 6.200 квадрата бруто и да ће бити врло необичног
облика јер ће се прво инсталирати савремена опрема па ће се око ње онда градити зграда.
Уколико све буде текло по плану, отварање новоизграђене зграде биће 2019. године у мају или
јуну.

Синдикати са министрима о новом закону о систему плата
Извор:Танјуг
Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић и министарка државне
управе и локалне самоуправе Ана Брнабић разговарали су са представницима четири
репрезентативна синдиката запослених у просвети о закону о систему платама у јавном
сектору, саопштено је данас.
Како је саопштило Министарство просвете, на састанку одржаном у том министарству
представници синдиката су упознати са припремама за доношење закона о систему плата
запослених у јавном сектору.
Како је прецизирала министарка Брнабић, тај закон подразумева платне разреде, односно нови
начин обрачуна плата на основу радног учинка.
У одређивању критеријума радног учинка за запослене у просвети учествоваће Министарство
просвете, али и синдикати, нагласио је министар Шарчевић.
Закон би требало да буде усвојен до краја јула, а план је да почне да се примењује 1. јануара
2018. године.
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Наградна игра сузбија сиву економију
Извор:Танјуг
Иван Радак из Националне алијансе за локални економски развој (НАЛЕД) изјавио је јутрос да
је наградна игра "Узми рачун и победи" створила притисак на трговце и угоститеље да издају
рачуне, а да ће, уз игру, реформа инспекција и унапређење процесуирања помоћи да се сива
економија сузбије, како би се у легалне токове у наредних пет година вратило бар милијарду
евра.
"Видимо да је створен притисак на трговце и угоститеље који до сада нису издавали рачуне да
их издају и у том смислу наградна игра помаже, јер подиже пореску културу", рекао је Радак
гостујући на РТС.
Поред наградне иге, истакао је Радак, национални програм за сузбијање сиве економије ће,
кроз реформу инспекција и унапређење процесуирања дела у области сиве зоне, помоћи да се
сива економија сузбије, у легалне токове у наредних пет година врати бар милијарду евра и
смањи притисак на легалну привреду.
"Очекујемо да већ на јесен имамо нови круг наградне игре, да имамо у ове две године борбе
против сиве економије континуирану акцију подизања пореског морала и културе, међу
грађанима и привредницима", рекао је Радак.
НАЛЕД ће, иначе, данас представити резултате истраживања ставова привреде о сивој
економији, који показују да је у односу на истраживање из 2015. за пет одсто смањено
пословање у сивој зони, што је, додаје Радак, добар податак.
"Важно је да од доношњеа Закона о инспекцијском надзору креће права системска борба
против сиве екомије. Сада не идемо на гашење појединачних пожара, већ на координисану
акцију свих надлежних органа и инспекција и видимо, по истраживању, да приврдници то
препознају", каже Радак.
Он је навео да су области у којима привредници највише виде сиву економију - грађевинарство,
трговина, док су на треће место ставили адвокате а на четврто угоститељство.
"Нешто ниже на листи су занатске услуге, затим оне које се обављају у становима, здравство...
Најчешће виде избегавање пореза и доприноса на зараде и избегавање плаћања ПДВ-а",
објаснио је Радак.
У истраживању је, ипак, већина привредника рекла да не би пријавила фирму која послује
мимо закона, а Радак објашњава да они пре свега сматрају да то није њихов посао, већ
искључиво државе, да открива нелегалне фирме.
Такође, сматрају да не би имало ефекта уколико би пријавили, док мањих број привредника
сматра да је бег у сиву еко начин да се преживи у лошим условима за пословање, каже Радак.
"То је свест коју морамо да мењамо, јер привредници морају да знају да ће пријављивањем
нелојалне конкуренције помоћи себи", рекао је Радак.
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КСС почиње преговоре са представницима власти
Извор:Бета
Конфедерација слободних синдиката Србије (КССС) данас ће почети преговоре са
представницима власти поводом захтева да се укине закон којим су плате у јавном сектору
привремено смањене, речено је Бети у том синдикату.
КССС је отказао за јуче заказану конференцију за новинаре поводом организовања протеста у
Београду, јер је добио позив министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Александра Вулина да преговарају.
Захтеви тог синдиката су партнерство са Владом Србије при доношењу закона од значаја за
раднике, укидање дискриминаторских закона, обустава приватизације профитабилних
предузећа, бесплатно образовање, здравствена и социјална заштита, као и примерене цене
услуга у државном и јавном сектору.
Конфедерације слободних синдиката окупља синдикате запослених у јавним предузећима
ЕПС-у, НИС-у, Пошти Србије, Телекому Србија, финансијским организацијама.
Председник К С С С Ивица Цветановић рекао је да је закон којим су привремено смањење
плате у јавном сектору донет 2014. године као привремен али је постао трајан и његовом
применом је стандард запослених пао за око 30 одсто.
"Поднели смо захтев Уставном суду да оцени уставност тог закона који се сада примењује тако
што се одређеним делатностима повећава плата али у различитим процентима", рекао је
Цветановић агенцији Бета.
Додао је да држава не дозвољава предузећима која пуне буџет да сама одреде колико ће
поваћавати плате запосленима иако послују по тржишним условима.
К С С С дискриминаторским законом, према његовим речима, сматра и најављени закон о
агенцијском запошљавању којим ће се легализовати запошљавање радника на привременим и
повременим пословима без одмора, боловања и других права.
"Влада је најавила и измене закона о раду и о пензијском осигурању који ће вероватно још
ограничити права радника, као и предложене измене Закона о штрајку", рекао је Цветановић.
Он је истакао да синдикат тражи да постане социјално-економски патнер Влади и то с правом
јер је и ЕУ имала примедбе на поглавље 19 у приступању ЕУ због тога што нису "дефинисани
партнери у социјалном дијалогу".
По оцени Цветановића, Влада не треба да приватизује фирме које профитабилно послују као
што су Телеком, Аеродром "Никола Тесла" и ЕПС.
На питање шта ће сматрати испуњавањем захтева, обзиром да су дугорочни, Цветановић је
рекао да постоји начин да се да гаранција да ће бити испуњени, ако држава своје обећање
"стави на папир преко уговора или споразума".
Он је нагласио да захтеви нису циљано поднети пред изборе јер се не може изабрати тренутак а
да се то не везује за политику, пошто су за пет година било четири изборна циклуса.
"Немамо везе са политиком и она нас не интересује. Захтеве смо поставили када смо видели
како се повећање плата у јавном сектору спроводи у пракси", рекао је Цветановић.
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Влаховић: ЕМС и хидроелектране не треба продавати
Извор: Н1
Александар Влаховић, председник Савеза економиста Србије који организује Копаоник бизнис
форум, сматра да при приватизацији ЕПС-а треба бити веома опрезан. Каже да Електромреже
Србије и хидроцентрале не треба приватизовати, али треба дозволити улазак приватног
капитала у дистрибуцију електричне енергије, мале хидроцентрале и термоелектране.
Разлог због код ЕМС не треба никада продавати Влаховић види у чињеници да он обезбеђује
сигурност система. Ипак, инвестиција у термоелектране према његовом мишљењу донела би
јефтинију и конкурентнију услугу.
"Не разумем анимозитет према приватном капиталу из сфере стратешких инвеститора. Нико
не долази да би предузећа затворио, већ да она напрадују. Уу учешће приватног капитала
имаћемо конкурентнију и јефтинију услугу", рекао је Влаховић за Н1 и нагласио да би цена
мобилне телефоније сигурно била виша да на тржишту поред Телекома не послују и приватни
оператери ВИП и Теленор.
Наводећи аргумент противника приватизације јавних предузећа попут Телекома, Влаховић
одговара да Србија није Норвешка па да има држава има власништво над Телекомом. Као
разлог наводи то што је корпоративна култура на знатно нижем нивоу него у Норвешкој, а
политика и јавна предузећа су и даље неодвојива.
Најважнији пројекат је реформа образовања. Сваки будући раст мора да буде заснован на
квалитетној радној снази. На зачељу смо конкурентности да сачувамо младе таленте и
привучемо квалитетну радну снагу.
Упитан о потреби да се Аеродром Никола Тесла да под концесију, гост Телевизије Н1 каже да
не зна да ли је она неопходна, али да може да буде корисна ако ће омогућити да београдски
аеродром буде регионални "хаб" за путнички и теретни авио саобраћај.
"Концесија није исто што и приватизација. То је - изгради, управљај и врати имовину назад.
Када су у питању јавна предузећа, ниво корпоративне културе је низак, то јест одвајање
управљања од политике код нас иде тешко", истиче Влаховић.
Он каже да је нашој влади и даље потребна техничка помоћ ММФ-а и Светске банке.
"Професионалцима који раде у министарствима ће бити много лакше да објасне зашто неке
мере морају да буду спроведене у неком року ако ту постоји ММФ који поставља строге рокове.
Нама је потребна и Светска банка јер су структурне реформе тема Светске банке", каже
Влаховић.
Говорећи о РТБ Бору он каже да не види ниједан разлог зашто он послује негативно и додаје да
верује да ће успешно бити приватизован.
"РТБ Бору је потребно организационо рестуктурирање - професионални менаџмент који ће
сачувати и унапредити вредност Бора док се не пронађе стратешки партнер", објашњава
Влаховић.
Када су у питању мере штедње, Александар Влаховић истиче да се оне морају наставити и у
наредној години, односно док привреда не постане конкурентна. Смањење плата и пензија је
према његовом мишљењу било неопходно јер су у периоду, како каже, испуцане све остале
мере – повећање ПДВ, повећање пореза на добит корпорација, повећање пореза на капиталну
добит, које нису дале потребне резултате.
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Иако параметри показују да се привреда опоравља грађани то не осећају на својој кожи.
Влаховић објашњава да је за то неопходно да прође одређени временски период од годину до
годину и по дана, и да ће се позитивни ефекти мера из 2016. године осетити тек у другој
половини 2017.

Вучић: Велики инвеститор заинтересован за српске бање
Извор:ФоНет

Премијер Србије Александар Вучић изјавио је да је разговарао са великим инвеститором који
би желео да купи више бања у Србији.
"Разговарао сам са једним од најмоћнијих и најбогатијих људи на свету о продаји Бујановачке,
Врањске, Сијаринске, Нишке и бање Звонце у општини Бабушница", рекао је Вучић
новинарима на отварању деонице пруге Врањска Бања-Ристовац.
Он је истакао да тај инсвеститор жели да купи више бања одједном и направи кластер, који би
представио на светском тржишту.
Према његовим речима, за Нишку бању је заинтересовано и више домаћих инвеститора.
"Важно је да се обнови пруга Београд-Ниш, како би туристи лакше стизали до те бање", рекао је
Вучић и додао је да се убрзано ради на обнови саобраћајница у целој Србији.

Шеф ММФ: Плате у Србији болно ниске
Извор:Бета

Шеф мисије Међународног монетарног фонда за Србију Џејмс Руф оценио је да су приходи
становништва у Србији "болно ниски по западноевропским стандардима", а да би се то
променило потребно је да економски раст буде знатно бржи од три процента.
"Јавни дуг Србије већи од 70 процената бруто домаћег производа (БДП) још је висок и осетљив
на промене екстерних услова или пад економске активности", навео је Руф у ауторском тексту
за НИН.
По његовим речима, економски програм који Србија спроводи уз подршку ММФ-а премашио је
сва очекивања у погледу привредног раста, инвестиција, запослености и фискалног
прилагођавања.
Он је истакао да је тај програм један од најбољих у историји програма Фонда, у којима су
резултати надмашили пројекције.
"Успех на дуги рок ће, међутим, зависити од успешног окончања структурних реформи",
истакао је Руф и подсетио да је од 2000. пети програм који Србија спроводи са ММФ-ом.
По његовим речима, Србија је скоро сваки пут успевала да на кратак рок успостави
макроекономску стабилност, али не и да реши основне, структурне слабости, па је после
краткорочног побољшања долазило до успоравања раста, уз све веће фискалне проблеме, због
чега "Србија још има пуно тога да уради".
Указао је да "далеко од тога да је транзиција у Србији завршена, а привреда је преоптерећена
неефикасним јавним сектором и премало се ослања на продуктивни приватни сектор".
Он је истакао да су губици у многим јавним предузећима у Србији толико велики да би држави
било јефтиније да плаћа раднике да остану код куће него да настави да субвенцијама та
предузећа одржава у животу.
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Навео је да трећина запослених у приватном сектору ради у сивој економији, да су плате у
јавном сектору у просеку више него у приватном, а пружање јавних услуга је и даље на ниском
нивоу.
"Једини начин да приходи становништва у Србији расту на одржив начин је да се приватни
сектор ојача и прошири, а да се јавни сектор смањи. Добра вест је да владин програм има за
циљ остварење управо тих циљева", навео је Руф.
По његовој оцени за реформе је потребна трајна политичка и макроекономска стабилност, а
њима ће се, како је рекао, "природно противити интересне групе које профитирају од
одржавања постојећег стања".
"Земље које су биле у стању да превазиђу те препреке бележиле су брз раст и брзо хватале
корак са развијенијим земљама. Централна Европа и балтичке земље су сада на нивоу од две
трећине дохотка западне Европе, у поређењу са око једном трећином у случају Србије", навео је
Руф.

Шеф ММФ-а: Плате у Србији болно ниске
Извор:Бета
Шеф мисије Међународног монетарног фонда (ММФ) за Србију Џејмс Руф оценио је да су
приходи становништва у Србији "болно ниски по западноевропским стандардима", а да би се
то променило потребно је да економски раст буде знатно бржи од три процента.
- Јавни дуг Србије већи од 70 процената бруто домаћег производа (БДП) још је висок и осетљив
на промене екстерних услова или пад економске активности - навео је Руф у ауторском тексту
за НИН.
По његовим речима, економски програм који Србија спроводи уз подршку ММФ-а премашио је
сва очекивања у погледу привредног раста, инвестиција, запослености и фискалног
прилагођавања.
Он је истакао да је тај програм један од најбољих у историји програма Фонда, у којима су
резултати надмашили пројекције.
- Успех на дуги рок ће, међутим, зависити од успешног окончања структурних реформи истакао је Руф и подсетио да је од 2000. пети програм који Србија спроводи са ММФ-ом.
По његовим речима, Србија је скоро сваки пут успевала да на кратак рок успостави
макроекономску стабилност, али не и да реши основне, структурне слабости, па је после
краткорочног побољшања долазило до успоравања раста, уз све веће фискалне проблеме, због
чега "Србија још има пуно тога да уради".
Указао је да "далеко од тога да је транзиција у Србији завршена, а привреда је преоптерећена
неефикасним јавним сектором и премало се ослања на продуктивни приватни сектор".
Он је истакао да су губици у многим јавним предузећима у Србији толико велики да би држави
било јефтиније да плаћа раднике да остану код куће него да настави да субвенцијама та
предузећа одржава у животу.
Навео је да трећина запослених у приватном сектору ради у сивој економији, да су плате у
јавном сектору у просеку више него у приватном, а пружање јавних услуга је и даље на ниском
нивоу.
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- Једини начин да приходи становништва у Србији расту на одржив начин је да се приватни
сектор ојача и прошири, а да се јавни сектор смањи. Добра вест је да владин програм има за
циљ остварење управо тих циљева - навео је Руф.
По његовој оцени за реформе је потребна трајна политичка и макроекономска стабилност, а
њима ће се, како је рекао, "природно противити интересне групе које профитирају од
одржавања постојећег стања".
- Земље које су биле у стању да превазиђу те препреке бележиле су брз раст и брзо хватале
корак са развијенијим земљама. Централна Европа и балтичке земље су сада на нивоу од две
трећине дохотка западне Европе, у поређењу са око једном трећином у случају Србије - навео је
Руф.
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