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Послодавци стижу и из Бангладеша
Аутор:С. Б.
На крају 2016. године у нашој држави евидентирано укупно 17.316 фирми и предузетника.
Власници предузећа и из Узбекистана, Боцване, Саудијске Арабије, Белизеа...
НА крају 2016. у Србији је "преживело" 17.316 нових предузећа и предузетника. Основано је
8.429 предузећа, а истовремено је угашено њих 2.458. Док је у бизнис ушло 33.615
предузетника, са сцене је "сишло" њих 22.270. Међу новим привредним друштвима трговина је
најзаступљенија, док предузетници и даље најчешће срећу окушавају у угоститељству, подаци
су Агенције за привредне регистре.
Истраживање о новооснованим фирмама компаније "Кубе" показује да се међу новооснованим
компанијама појављују и оне чији су власници страни инвеститори из Узбекистана, Боцване,
Саудијске Арабије, Белизеа, Бангладеша, али и две из Казахстана, десет из Ирака и 13 из
Албаније.
Од земаља региона, највише је нових фирми чији су власници из Хрватске (119), Босне и
Херцеговине (105) и Црне Горе (99). После Срба, који су већински власници у више од 97 одсто
нових фирми, следе Италијани са 201 фирмом, Кинези са 193 и Русија са 126 нових фирми у
Србији.
- Око седам одсто предузетника и привредних друштава, односно 3.011, исте године је и
престало с радом - наводи се у истраживању. - Обрисани су из регистра или су у процесу
ликвидације. Највећи број новооснованих фирми је с територије Београда, 31 одсто, а следе
Војводина, 24 одсто, Централна Србија са 16 и Јужна Србија са 11 одсто, док је на Косову и
Метохији најмање новооснованих - 116 фирми.
ЗАСТУПЉЕНОСТ
ДРУГА делатност по заступљености међу фирмама је друмски превоз терета - таквих је
основано 530. Међу предузетницима је то рачунраско програмирање - отворених 1.699.
Гледано по правној форми, "Кубе" је идентификовао највише предузетника - 78,7 одсто, док
друштва са ограниченом одговорношћу покривају 19,3 одсто. Регистровано је и 657 нових
удружења, али и 30 нових задруга, 12 нових јавних предузећа, још три акционарска друштва и
једно ново спортско друштво.

Реновира се дворана Дома синдиката
Аутор:М. Љ. Поповић
Компанија "МЦФ Мегаком филмс" преузима једну од најбољих сала културе у Београду. Уговор
о закупу потписан на тридесет година. Реконструкција од јуна
ДВОРАНА Дома синдиката ускоро ће бити реконструисана. Наиме, Дом синдиката склопио је
уговор о закупу на тридесет година са приватном фирмом "МЦФ Мегаком филмс". Реновирање
ће, како тврде градски челници, почети у јуну, а биће завршено до краја године.
Дворана Дома синдиката, која је деценијама уназад била закупац сале, у мају прошле године
отишла је у стечај и убрзо добила новог власника, компанију "МЦФ Мегаком филмс".
- На основу усвојеног плана реорганизације и ангажманом "МЦФ Мегаком филмс", као
највећег повериоца Дворане, избегнут је банкрот, затварање, отпуштање свих запослених,
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продаја имовине и промена намене самог простора Дворане Дома синдиката (ДДС) - каже, за
"Новости", Игор Станковић, директор ДДС и оснивач "МЦФ Мегаком филмс". - Иако смо
приватна фирма, бранимо јавни интерес. Намена Дворане остаје мултуфункционална у сваком
уметничком, културолошком и забавном смислу и садржају.
Дворана Дома синдиката један је од најбољих и највећих простора културе које наш град има. У
њу, међутим, деценијама уназад није улагано, па је комплетна инфраструктура у изразито
лошем стању.
- Већ годинама јој је потребна озбиљна реконструкција. За Београд је важно да ово место буде
преуређено и модернизовано, јер је нама потребна управо такав, вишенаменски простор, како
би у њему могли да се одржавају концерти, позоришне представе и филмске премијере - каже,
за "Новости", градски менаџер Горан Весић. - Како бисмо дошли до тога, министар културе и
информисања Владан Вукосављевић и ја смо имали више састанака са председником Савеза
самосталних синдиката Љубисавом Орбовићем. На крају је потписан уговор на 30 година са
компанијом "МЦФ Мегаком филмс".
Град ће, тврди он, инвеститору обезбедити све неопходне дозволе како би реконструкција
почела одмах.
- Максимално ћемо помоћи да у овој мултифункционалној сали, којом ће се Београд поносити,
осим традиционалних садржаја (Џез фестивал и Фестивал документарног филма) буде и
других културних догађаја - објашњава Весић. - Осим града, у читав процес биће укључени
Министарство културе и информисања, као и РТС. Захвални смо Савезу самосталних
синдиката и компанији "МЦФ Мегаком филмс" на одлуци да Дворана Дома синдиката остане
објекат културе.
ГЛАНЦ И ИСПРЕД
НА јучерашњем састанку представника Града, Дома синдиката и компаније "МФЦ Мегаком
филмс" договорено је и да се хол испред дворане преуреди у галерију за уметничка излагања.
Такође, Град ће, како тврди Весић, реконструсати и пролаз Безистан који се налази поред саме
дворане, док ће на Тргу Николе Пашића бити замењене плоче које су поломљене.
САВРЕМЕНА ТЕХНОЛОГИЈА
ДВОРАНА Дома синдиката биће реконструисана у духу модернизма, уз све традиционалне
вредности које има - каже њен садашњи директор. - Осим велике сале, садржаће и пет мањих
биоскопских сала, изложбени простор, садржај за најмлађе, а све ће бити опремљено
савременим технологијама.

Одржан „Марш за науку” - за боље услове за научнике
Извор:Танјуг
Истраживач и научни радници одржали су протестни скуп и шетњу „Марш за науку”, какав се
одржава у више стотина градова широм планете.
У свету се тим протестима захтевају бољи услови рада и већа средства за стандард припадника
„научне заједнице” и за научна истраживања, али има и политичких захтева, који се односе пре
свега на креирање политика на основу научних достигнућа и аргумената.
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Учесници протеста у Београду, како су рекли новинарима, окупили су се да би указали на тежак
положај науке у нашој земљи и на потребу већег издвајања државе у те сврхе.
Научни сарадник са Филозофског факултета Милена Репајић је истакла да су се организовали
спонтано, а један од циљева протеста, према њеним речима, је да се наука приближи народу и
да не почива само на нивоу интересних група и појединаца.
Како каже, залажу се, поред пројектног, и за институционално финансирање научних
истраживања и пројеката, а упозорава да млади због немогућности да се баве оним за шта су се
школовали све чешће раде на другим пословима или напуштају земљу.
На скупу је речено и да научни радници треба више да буду укључени у креирање политике
државе и друштва.
Они су носили транспаранте „Без буке нема науке”, „Марш за науку, а не марш науко”,
„Интелигенцијом против кича, корупције и Вучића”, „Наука је будућност”...
Њима се придружила и група учесника протеста Против диктатуре са својим транспарентима,
пиштаљкама и трубама.
Колона је застала испред музеја Николе Тесле на Врачару, где су поновили своје ставове и
захтеве међу којима и смена свих који доносе „лоше одлуке”, да буду више укључени у
доношење одлука које се њих тичу, али и да политику не могу и не смеју да креирају они са
„плагираним докторатима”.
Након тога група се упутила до Министарства просвете где су узвикивали „оставке, оставке”, а
након тога учесници Марша су почели и полако да се разилазе.
Преостале, заједно са онима из протеста „Против диктатуре” на раскрсници Кнеза Милоша и
Булевара Краља Александра дочекала је група од десетак младих људи , маскираних у зомбије
са плакатима „правда за мртве”, „одузмите нам право гласа”, „подршка диктатури”, „Глас
Орловаче”...која им се придружила све до парламента где је скуп и завршен.
Било је најављено и да ће се „координатори” протеста Против диктатуре представити
новинарима и разговарати са њима међутим то се није догодило.
Наиме на позив једног од њих да изађу из групе и представе се нико није хтео да се одваја
речима - сви смо заједно пошто смо сви организатори и иступили пар корака унапред.
На крају је најављено да ће се сутра придружити протестима у организацији неколико
синдиката просветних радника.

Науци и високом образовању потребно засебно министарство
Аутор: Миленија Симић-Миладиновић
Створити одржив модел финансирања и развоја науке у Србији, формирати самостално
министарство за високо образовање и науку, запослити више истраживача – неки су од
закључака стручног скупа одржаног у САНУ
Пронаћи начин да се интегришу наука и високо образовање, створити одржив модел
финансирања и развоја науке у Србији, формирати самостално министарство за високо
образовање и науку, запослити више истраживача јер у Србији нема „штанцовања” научних
радова, научна заједница се смањује и недостаје јој подмладак – главни су закључци дебате
представника научног и универзитетског кора одржаног у Српској академији наука и
уметности (САНУ).
Отворен разговор на тему „Наука и високо образовање” покренуо је Институт друштвених
наука, да би скренуо пажњу на мноштво проблема и иницирао стварање новог модела
управљања науком јер „наш је архаичан”.
4

– Мноштво је идентификованих проблема у научној заједници. Можемо направити сто
округлих столова ми немамо решења, о науци и високом образовању и њиховом односу нећемо
одлучивати, нећемо тиме управљати. За њих можемо да имамо предлоге решења али неко
мора да преузме улогу да тиме квалитетно управља. То је циљ ове расправе. Наш утисак је да у
овом тренутку министарство нема довољно људи који би одговорили свим изазовима које
свакодневно постављају научни и технолошки развој – објаснио је др Горан Башић, директор
Института друштвених наука у уводном излагању.
Проблеми који одавно тиште научну заједницу су неизвесност у вези са статусом науке,
института, пројеката, одлагање расписивања позива за нове пројекте, финансирање
научноистраживачке делатности, дилеме о моделима финансирања, неискоришћеност
потенцијала и примене науке у друштву. Не споре да постоји јаз између науке и високог
образовања.
– Веза науке и високог образовања толико је лоша да је – нема. И просторно и
институционално су одвојени – тај коментар из редова научне елите на скупу у САНУ нико се
није јавио да оспори. Академици, универзитетски професори, научни саветници наметнули су
и питање – како направити квалитетнији и ефикаснији начин сарадње и школовања кадрова за
развој науке и управљање науком.
Продуктивност и квалитет научних радова су константно присутни проблеми, истицао је проф.
др Зоран Поповић, академик и потпредседник САНУ.
– Нарочито иритира кад прочитам или чујем како се у Србији штанцују научни радови.
Направио сам преглед како то изгледа и где смо у односу на регион и свет.
Ми немамо велику продукцију. Имамо у просеку око 6.500 објављених препознатљивих
научних радова годишње. Треба да размишљамо како да је повећамо. Једини начин је да се
повећа број истраживача, а просечна старост наших је око 45 година – указује академик
Поповић.
Универзитет је најбоље место за образовање и науку, сматра академик Владимир
Бумбаширевић, ректор Универзитета у Београду и председник Конференције универзитета
Србије.
– У ери стварања дигиталног друштва у којој нас прати нас изузетно брз технолошки развој, за
десет година имаћемо 40 одсто нових занимања за која данас не знамо. Зато едукација мора
бити шира, интердисциплинарне природе, да дипломиране студенте учини адаптибилним на
промене које нас очекују – појашњава академик Бумбаширевић.
Др Душко Благојевић, председник Заједнице института Србије сматра да нам недостаје
конкретан искорак који ће да доведе до промене концепта заснованог на законима о високом
образовању и науци, да више немамо проблем да пројектно финансирање оставља продуктивне
истраживаче ван система.
Укупно 1.501 докторанд сада није укључен у пројектни циклус, док је таквих 2011. године било
око 3.000, прецизирао је проф. др Владимир Поповић, државни секретар у Министарству
просвете, науке и технолошког развоја.
– Са финансијске стране то изгледа добро, али са стратешке није, јер тих још 1.500 људи за 15
или 20 година треба да буду научни саветници. Издвајања за науку јесу мала, али је већи
проблем како се та средства користе – казао је Поповић.
На питање колико је министарство кадро да новца да истраживачима
државни секретар је одговорио да тренутно у буџету, у делу науке којим он управља, има 16,2
милијарде динара.
Навео је и да је један од начина којима надлежни размишљају да подрже изврсност
истраживача да за 20 или 30 најбоље рангираних пројеката у свакој области материјалне
трошкове плате двоструко.
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– А да смо сви ми у науци маргинализовани одавно је познато. Научна заједница се смањује. За
десет година нећемо имати коме да поделимо паре за науку – став је секретара Поповића.
Кад је влада могла да запосли 2.000 медицинских радника зашто не би могла да запосли и
1.500 доктораната ван система, упитао је проф. др Момчило Павловић, потпредседник
Заједнице института за друштвено-хуманистичку област. Тим поводом, али и са предлогом да
се оформи ресорно министарство за високо образовање и науку, научна заједница планира да
упути писма министру просвете и влади.

Код нас се „негује” неуплаћивање доприноса
Аутор:Љубинка Малешевић

Недавно је економиста Стојан Стаменковић покренуо иницијативу да се уведе казна затвора за
све послодавце који не измирују обавезе плаћања доприноса на зараде радника. Он истиче да
држава мора да успостави ту контролу, као што је некада то чинила Служба друштвеног
књиговодства.
„Та контрола се изгубила кад је платни промет пребачен у банке. Како је могуће да, рецимо, пет
година неко држи раднике и обавља посао, а не уплаћује своје обавезе? Не знам да је због тога
било ко кажњен. Нејасно је зашто нема контроле која би онемогућила да се дешава да фирме
годинама не уплаћују доприносе. За такво кршење прописа постоји робија”, рекао је професор
Стаменковић.
Иницијатива професора Стаменковића није ништа друго до увођење принципа који постоји у
већини европских држава у којима једноставно не може да се догоди да послодавци касне са
плаћањем доприноса радницима и да за то не сносе последице, било кроз високе новчане
казне, било кроз одлазак у затвор. Управо због ригорозне контроле и последице неиспуњавања
законских обавеза, газде у европским државама себи веома, веома ретко дозвољавају да не
уплате радницима доприносе или их оставе без редовне плате.
Да и у Србији треба кренути европским путем слаже се и Ранка Савић, председница
Асоцијације слободних и независних синдиката Србије, која истиче да Кривичним закоником
мора бити прописана затворска казна, и то од пет година за несавесне послодавце које не
плаћају зараде и доприносе запосленима.
Србија је једна од ретких држава у којој послодавци могу да не уплаћују порезе и доприносе,
али и плате запосленима, и да за то не одговарају. Земље ЕУ су проблем решиле управо
затворском казном, на пример Немачка, која предвиђа казну од пет година затвора – оцењује
Савић, додајући да терет газдиног немара и безобразлука плаћају порески обвезници који
социјални мир исплаћују из буyета.
Немачка предвиђа казну од пет година затвора за не плаћање пореза и доприноса
Она износи процену да у Србији између 300 и 320 хиљада радника не прима редовно плате,
додајући да је држава за десет година, од 2003. до 2013. године, за повезивање стажа
радницима платила 60 милијарди динара.
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За професора Зорана Стојиљковића, председника УГС “Независност”, реч је о немару држави,
која никада чак није ни објавила списак институција, организација, предузећа, приватних или
јавних установа, у којима се “негује” пракса неуплаћивања стажа.
“Запослени су тек у тренутку када треба да почну да прикупљају документацију за пензију
сазнавали да им нису плаћени доприноси за стаж. То је опробан манир незамерања,
продужавања плаћања дубиоза, погрешних и непроверених субвенција пријатељима,
неисплаћивања пензија, а све то на крају заврши као трошак пореских обвезника. То је нешто
што, практично, показује да се код нас јавни сектор, јавна својина и јавни интерес третира као
Алајбегова слама: то се може, то се сме, то се може политички покрити”оценио је Стојиљковић.
Све дужа листа лоших директора
У Агенцији за привредне регистре од почетка године у Централној евиденцији привремених
ограничења доступни су и подаци из принудне наплате Народне банке Србије, чиме је
проширена листа такозваних лоших директора. Ова листа постоји од јуна прошле године и на
почетку објављивања имена било их је свега десетак, а почетком године било их је чак 276.000.
Можда се међу тим директорима налазе и они који не плаћају порезе и доприносе, јер су
подаци унети за 58.993 домаћих и страних правних и физичких лица који су преузети из
принудне наплате НБС.
Драгољуб Рајић из Мреже за пословну подршку каже да данас у Срибији готово 60 одсто
фирми у приватном сектору касни са плаћањем зарада и доприноса више од три месеца . По
његовој оцени то је кренуло пре три године када је законом наложено да се доприноси и зараде
плаћају и исто време.
“Од тог тренутка фирме у Србији копне. Пореску управу нажалост не занима ко контролише
коју од фирми и колико плаћа доприносе. Некада се знало, није било кашњења дужег од 15
дана. То је један проблем. Други проблем је што држава очигледно не жели да каже да страни
инвеститори имају проблем и зато ћути”, сматра Рајић.
Да проблем са неплаћеним доприносима већ неколико година постоји држава јесте признала
кроз повезивање радног стажа радницима које су послодавци оставили са “рупама” у радном
стажу. Наиме, од 1. јануара 1991. до 31.децембра 2003. године држава је повезала стаж за 66.163
предузећа, односно за 274.000 радника. За то је из државне касе издвојено 20,65 милијарди
динара, а повезано је око пола милиона година стажа осигураницима којима несавесни
послодавци нису редовно уплаћивали доприносе за ПИО. Ти доприноси никада касније нису
наплаћени од послодаваца. Но, као да је то било мало, држава је и почетком ове године поново
позвала раднике да се пријављују за повезивање радног стажа, јер је прошле године одзив био
скроман. Јавило се само 920 радника за које се зна да им фирма која је била у реструктуирању
или стечају, није уплатила стаж, а процене говоре да таквих има чак 13.000. Из буyета Србије и
ове године обезбеђен је новац за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за
раднике у предузећима која су некада била државна или која су отишла у стечај и то на
најнижу месечну основицу. Услов за повезивање стажа је да радници одустану од судских
процеса против државе.
Дакле, нису приватне фирме једине које не уплаћују доприносе за запослене, већ то чине и
државне. Када би држава спроводила стриктну контролу и кажњавала несавесне послодавце
морала би онда да кажњава и саму себе, односно предузећа којима је она силом прилика још
увек послодавац. Мада је реч о предузећима која су у државном власништву након неуспелих
приватизација и од којих су многа већ у стечају или их то чека, ипак се тим радницима морају
плаћати порези и доприноси, јер без тога имају рупе у радном стажу и самим тим проблем када
дође време да оду у пензију.
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Због недавања плата држава гони округло једног послодавца у Србији
Пише: М. Обрадовић

Ако нема политичке одлуке да се некоме гледа кроз прсте, држава контролише оно
за шта је она заинтересована
По ко зна који пут синдикати ће следеће недеље припремити и послати надлежним
институцијама предлог да се измени законска процедура како би послодавци који не исплаћују
зараде запосленима сносили кривичну одговорност, односно ишли у затвор.
Према речима председнице Асоцијације независних синдиката Србије Ранке Савић тражиће
измену дела кривичног законика како би, уколико се испуне услови, послодавци који у дужем
периоду не исплаћују зараде били кривично гоњени.
Они ће предложити и оснивање службе при Пореској управи или посебне агенције која би
контролисала уплате зарада и доприноса, слично ономе што је некада радила Служба
друштвеног књиговодства (СДК).
Иако Закон о раду одређује у члану 16 да је послодавац дужан да запосленом за обављени рад
исплати зараду, осим прекршајних нема других санкција. У Министарству правде подсећају да
члан 163 Кривичног законика предвиђа да ће се онај ко се свесно не придржава закона или
других прописа о правима по основу рада казнити новчаном казном или затвором до две
године.
"Колико знамо, а истражили смо судску праксу у Србији, нико никада није кривично одговарао
за неисплаћене зараде запосленима. Према нашим подацима 300.000 људи у Србији,
запослених и у државним и приватним фирмама не прима плате на време, односно касни се од
30 дана па до неколико година. Колико касне уплате пореза и доприноса не знамо, јер нема
евиденције. Сазнамо само када одемо са папирима за пензију", каже Савић.
Ипак, према подацима Министарства рада и социјалне заштите у прва три месеца ове године
инспекција рада је против одговорног лица код једног послодавца поднела и кривичну пријаву
надлежном тужилаштву, на основу одредбе члана 163. Кривичног законика, због свесног
непридржавања Закона о раду, чиме је запосленима ускратио право на зараду.
Према речима Ранке Савић, а које потврђује и Небојша Атанацковић, председник Уније
послодаваца Србије, данас Пореска управа ревносно контролише наплату пореза и доприноса и
после месец дана кашњења блокира рачун фирме.
"Ако нема политичке одлуке да се некоме гледа кроз прсте, држава контролише оно за шта је
она заинтересована. Оно што је нас изиритирало је што никога није брига ако фирма не
уплаћује зараду запосленом. Једино реагују када ми пошаљемо пријаву министарству рада или
Пореској управи. Пошаљу тамо инспекцију и онда се врате са одговором да је фирма у тешком
стању и остане на томе", каже Савић, додајући да разуме тешку ситуацију у којој се налази
привреда, али да је питање да ли су нам потребне фирме које не плаћају плате.
Небојша Атанацковић сматра да неисплаћивање зарада не би требало да буде третирано као
редовно кривично дело, јер за то треба доказати намеру.
"Ако се фирма нађе у ланцу неликвидности и не може да наплати своје потраживање,
нормално је да ће доћи у ситуацију да нема новца. Многи се задужују код банака да би
исплатили обавезе, али доста њих не може да добије кредит. Посебно мала и средња предузећа
која држава већ оптерећује толико да им само још то фали да иду у затвор", каже Атанацковић
додајући да свакако треба казнити сваког ко злоупотребљава запослене и намерно их не плаћа.
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У случају Гоше у којој су радницима у четири године остали дужни 15 до 20 плата и којима није
уплаћен ни динар за доприносе Атанацковић поставља питање како је уопште могуће да толико
дуго нису плаћане обавезе и да би на то питање прво држава требало да одговори, па онда да
тера послодавце у затвор.
За Жељка Веселиновића, председника синдиката Слога, највећи проблем су државни
функционери које партија поставља да управљају државним фирмама које после задуже,
отерају у дубиозу и не плаћају зараде запосленима, а њихове дугове покривају сви грађани
Србије.
Казна до два милиона динара
Како објашњавају у Министарству рада, ако послодавац не исплати запосленом зараду,
инспектор рада против послодавца подноси захтев за покретање прекршајног поступка у којем
се могу изрећи казне од 800.000 до 2.000.000 динара. Министарство упућује запослене да
пријаве инспекцији рада неправилности везане за исплату зарада било телефоном, писмом
или имејлом. Они позивају да поред инспекције запослени којима се исплаћује зарада мања од
минималне минималне треба да се обрате надлежном суду.

Реконструкција Дворане Дома Синдиката
Пише: Фонет

Дворана Дома синдиката биће реконструисана, радови ће почети у јулу а цео посао требало би
да буде завршен до краја године најавио је градски менаџер Горан Весић, преноси градски
Секретаријат за информисање.
Дворана Дома синдиката која је деценијама уназад била закупац у мају прошле године отишла
је у стечај и убрзо добила новог власника, компанију "МЦФ Метаком филмс".
На састанку представника Града Београда и новог власника договорено је и да се хол испред
дворане преуреди у галерију за уметничка излагања.
Како је Весић рекао, у разговору за Вечерње новости, град ће реконструисати и пролаз
"Безистан" који се налази поред саме дворане, док ће на Тргу Николе Пашића бити замењене
плоче које су поломљене.
Град ће обезбедити све потребне дозволе компанији "МЦФ Метаком филмс" како би
реконструкција што пре почела. Дворана Дома синдиката биће реновирана у духу модернизма,
а осим Велике сале имаће и пет мањих биоскопских сала, изложбени простор и садржај за
најмлађе.
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ММФ: Србија добрим резултатима потврђује јачање економије
Извор:Танјуг
Извршни директор ММФ Тао Занг, похвалио је вредан рад Владе Србије у напорима да ојача
домаћу привреду и спроведе тешке реформе и казао да је намера ове финансијске институције
да настави са пружањем интензивне подршке у последњој години Програма.
Он је у Вашингтону на састанку са српском делегацијом коју предводе гувернер Народне банке
Јоргованка Табаковић и министар финансија Душан Вујовић, коме је присутвовао и директор
за Европу Пол Томсен, рекао да је сарадња са Владом Србије на свим пољима успешна,
саопштило је Министарство финансија.
Тема састанка, одржаног у оквиру пролећног заседања ММФ и Светске банке, била је анализа
постигнутих резултата у спровођењу мера које су договорене Аранжманом из предострожности
који је Србија потписала са овом међународном финансијском институцијом.
- ММФ ће наставити да подржава Србију у будућим корацима у реформама који воде ка
повећаном поверењу инвеститора и средњорочном потенцијалном расту који подржава
Програм - истакао је Занг и додао да је сарадња владе Србије и Међународног Монетарног
фонда успешна на свим пољима, а да исто очекује и у периоду који долази.
Гувернер Народне банке Србије, Јоргованка Табаковић, истакла је да Србија, данас, може да
послужи као добар пример земље у којој је забележено смањење и унутрашње и спољне
неравнотеже уз убрзање раста на 2,8% 2016. док се ове и наредних година очекује његово даље
убрзање.
” У претходне три године инфлација се кретала на нивоу од око 2%, инфлациона очекивања су
током тог периода добро усидрена. Дефицит текућег рачуна додатно је снижен у 2016 на 4,0%
БДП-а захваљујући снажном извозу роба и услуга из Србије и био је у потпуности покривен
приливом по основу страних директних инвестиција које су достигле 5,5% БДП-а, по чему се
Србија издвојила у региону” , нагласила је Табаковић и додала да је од велике важности
враћање поверења у локалну валуту а динарска штедња три пута већа у односу на 2012. годину.
Гувернер НБС је подсетила да је агенција Моодyс признала резултате које је Србија остварила
управо на плану смањења неравнотежа и јачања економије због чега су у марту ове године
повећали рејтинг.
Министар финансија је изразио уверавање да ће и у овој, последњој години Аранжмана из
предострожности, Влада наставити са реализацијом задатака и оснаживањем домаћих
финансија.
Он је нагласио потребу уважавања реалних околности у планирању и спровођењу структурних
реформи истичући да је важно да реформе буду спроведене у целини и на најбољи начин у
односу на ефекте које имају на привредни раст, запосленост и буџет.
- Поносан сам на резултате у смањењу дефицита опште државе које смо остварили у прошлој
години а у овој години настављамо пођеднако успешно да пребацујемо циљеве постављене у
буџету - истакао је министар и додао да су остварени суфицит у првом кварталу и очекиване
уштеде од скоро пола милијарде евра у прва четири месеца јасан сигнал инвеститорима да
улажу у српску економију, наводи се у саопштењу.
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Радници Гоше штрајковаће до 5. маја када очекују Вучића
Извор:Бета
Радници Фабрике шинских возила "Гоша" одлучили су да штрајкују до 5. маја када очекују нову
посету премијера Србије Александра Вучића.
Председник Штрајкачког одбора у Гоши Милан Вујчић рекао је да нови генерални директор
тог предузећа Милутин Шћепановић није испунио захтев радника да им се исплати по 100.000
динара.
Шћепановић је рекао "да га нисмо добро разумели" и да он "кад потпише нешто не мора да
значи да то мора и да се спроведе", рекао је Вујчић новинарима.
Милан Вујчић рекао је да су представници Штрајкачког обора са новим генералним
директором Милутином Шћепановићем јуче разговарали, као и са министрима Александром
Вулином и Гораном Кнежевићем.
Генерални директор Гоше Милутин Шћепановић предложио је решење за превазилажења
тренутне ситуације, које је данас саопштено радницима. Они су једногласно донели одлуку да
се штрајк настави до 5. маја када ће поново доћи у фабрику Александар Вучић.
"Још 18. априла са нашим новим директором разговарали смо и један захтев био је да се
радницима исплати по 100.000 динара. Очекивали смо, да се тај новац исплати и да решавамо
друге ствари у ходу али тражена и договорена исплата је изостала" рекао је Вујчић.

Извршни директор ММФ: Наставићемо да подржавамо Србију
Извор:Бета
Извршни директор Међународног Монетарног фонда Тао Занг похвалио је у Вашингтону
вредан рад Владе Србије у напорима да ојача домаћу привреду и спроведе тешке реформе,
саопштило је Министарство финансија Србије.
Он је, на састанку са гувернером Народне банке Србије Јоргованком Табаковић и министром
финансија Душаном Вујовић, казао да је намера ове финансијске институције да настави са
пружањем интензивне подршке Влади Србије.
"ММФ ће наставити да подржава Србију у будућим корацима у реформама који воде ка
повећаном поверењу инвеститора и средњорочном потенцијалном расту који подржава
Програм", истакао је Занг.
Он је додао да је сарадња Владе Србије и ММФ-а успешна на свим пољима, а да исто очекује и у
периоду који долази, наводи се у саопштењу.
Тема састанка, одржаног у оквиру пролећног заседања ММФ и Светске банке, била је анализа
постигнутих резултата у спровођењу мера које су договорене аранжманом из предострожности
који је Србија потписала са ММФ.
Табаковић је истакла да Србија може да послужи као добар пример земље у којој је забележено
смањење и унутрашње и спољне неравнотеже уз убрзање раста на 2,8 одсто 2016, "док се ове и
наредних година очекује његово даље убрзање".
"У претходне три године инфлација се кретала на нивоу од око два одсто, инфлациона
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очекивања су током тог периода добро усидрена", рекла је гувернер НБС, наводи се у
саопштењу.
Она је рекла и да је "дефицит текућег рачуна додатно снижен у 2016 на 4,0 одсто бруто
друштвеног производа захваљујући снажном извозу роба и услуга из Србије и био је у
потпуности покривен приливом по основу страних директних инвестиција које су достигле 5,5
одсто БДП", по чему се Србија "издвојила у региону".
Гувернер НБС је додала да је од велике важности враћање поверења у локалну валуту и да је
"динарска штедња три пута већа у односу на 2012. годину".
Она је подсетила да је агенција Моодyс признала резултате које је Србија остварила управо на
плану смањења неравнотежа и јачања економије због чега су у марту ове године повећали
рејтинг.
Вујовић је изразио уверавање да ће и у овој, последњој години Аранжмана из предострожности,
Влада наставити са реализацијом задатака и оснаживањем домаћих финансија.
Он је нагласио потребу уважавања реалних околности у планирању и спровођењу структурних
реформи, истакавши да је важно да реформе буду спроведене у целини и на најбољи начин у
односу на ефекте које имају на привредни раст, запосленост и буџет.
"Поносан сам на резултате у смањењу дефицита опште државе које смо остварили у прошлој
години а у овој години настављамо пођеднако успешно да пребацујемо циљеве постављене у
буџету", истакао је Вујовић.
Додао је и да су остварени суфицит у првом кварталу и очекиване уштеде од скоро пола
милијарде евра у прва четири месеца "јасан сигнал инвеститорима да улажу у српску
економију".

Реновирање Дворане Дома синдиката
Извор:Новости
Дворана Дома синдиката биће реконструисана, радови ће почети у јулу а цео посао требало би
да буде завршен до краја године најавио је градски менаџер Горан Весић у разговору за
„Вечерње новости”.
Наиме, Дворана Дома синдиката која је деценијама уназад била закупац у мају прошле године
отишла је у стечај и убрзо добила новог власника, компанију „МЦФ Метаком филмс”.
На састанку представника Града Београда и новог власника договорено је и да се хол испред
дворане преуреди у галерију за уметничка излагања.
Како је најавио градски менаџер, град ће реконструисати и пролаз „Безистан” који се налази
поред саме дворане, док ће на Тргу Николе Пашића бити замењене плоче које су поломљене.
– Сали је већ годинама потребна озбиљна реконструкција. За Београд је важно да ово место
буде преуређено и модернизовано јер је нама потребан управо такав, вишенаменски простор
како би у њему могли да се одржавају концерти, позоришне представе и филмске премијере.
Како бисмо дошли до тога, министар културе и информисања Владан Вукосављевић и ја смо
имали више састанака са председником Савеза самосталног синдиката Љубисавом Орбовићем.
На крају је потписан уговор са компанијом „МЦФ Метаком филмс” – казао је Весић.
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Он је подвукао да ће град овој компанији обезбедити све потребне дозволе како би
реконструкција што пре почела.
– Максимално ћемо помоћи да у овој мултифункционалној сали, којом ће се Београд поносити,
осим традиционалних садржаја, Џез фестивала и Фестивала документарног филма буде и
других културних догађаја. Осим града у цео пројекат биће укључено и Министарство културе и
информисања као и РТС – казао је Горан Весић захваливши се компанији „МЦФ Метаком
филмс” и Савезу самосталних синдиката на вољи да овај објекат остане институција културе.
Дворана Дома синдиката биће реновирана у духу модернизма, а осим Велике сале имаће и пет
мањих биоскопских сала, изложбени простор и садржај за најмлађе. Цео простор биће
опремљен савременим технологијама, преносе „Новости”.
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