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Међу општинама нема уравниловке
Аутор:Ј. Ж. С.
Нацрт Закона о платама у аутономној покрајини и локалним самоуправама. Зараде ће и даље
зависити првенствено од стања у локалној каси
НОВИ Закон о платама у аутономној покрајини и локалним самоуправама неће, како многи
очекују, изједначити зараде запослених у Бабушници и у београдској општини Врачар, јер ће
оне и даље зависити само од стања у локалној каси. Разлике ће, према тврдњама синдиката, и
даље постојати и између плата општинских и републичких службеника.
- Став је да сви који су на једном буџету морају да имају исте зараде - каже Душко Вуковић,
потпредседник Већа Савеза самосталних синдиката Србије. - То значи да запослени у
установама културе у Сврљигу и Београду не могу очекивати исту плату, без обзира на
коефицијент. Окупићемо представнике свих синдиката и дати заједнички одговор и мишљење
на предложени закон.
Вуковић сматра да ће нови пропис, уколико остане у садашњем облику, "урушити примену
Закона о раду, односно неће важити за све, већ само за неке". СССС је већ изразио
незадовољство због измена радног законодавства које ће довести до тога да у систему радних
односа буде више "закона о раду" којима ће се уређивати материја актуелног ЗОР-а. Пре
неколико дана Љубисав Орбовић, председник СССС, упутио је и писмо председнику Владе
Александру Вучићу у којем упозорава на процес "деконструкције" радног законодавства који је
започео усвајањем закона којим се уређује систем плата у јавном сектору, а настављен је и
интензивиран припремом закона о запосленима у јавним службама, чија је последња верзија
сачињена 11. маја.
Поменута деконструкција, сматра он, ради се тако што се једним усвојеним и другим законом у
припреми дефинише посебан систем радних односа за запослене у јавном сектору. Такође,
овим прописима је предвиђено доношење још "посебнијих" закона којима ће се уређивати
плате и радни односи у појединим јавним службама.
- Ми смо свесни специфичности које постоје у појединим делатностима, али сматрамо да не
постоје стручни разлози за ово - каже он. - На тај начин погоршава се положај запослених,
чиме се битно ремети извесна равнотежа интереса рада и капитала која је у претходном
периоду, кроз активности Социјално-економског савета и заједничким радом у радним
групама, била постигнута.
ТРОШКОВИ
ДОНОШЕЊЕ Закона о платама запослених у органима, организацијама и службама аутономне
покрајине и јединице локалне самоуправе неће имати ефекте на повећање трошкова за плате
запослених у овом делу јавног сектора током 2017. године. Законом је предвиђено привремено
задржавање затечене плате, све док постепеним прилагођавањем висина основне плате
обрачуната по одредбама овог закона не достигне износ који је радник имао пре почетка
његове примене.
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Вујовић: Циљ да истрајемо у спровођењу структурних реформи
Извор:Бета
Министар финансија Душан Вујовић изјавио је да је економски циљ Србије да настави да
одржава макроекономску стабилност и истраје у спровођењу структурних реформи, посебно
оних које се односе на државна предузећа и проблематичне кредите.
Представници земаља чланица ЕУ, Западног Балкана и Турске, Европске комисије и Европске
централне банке, као и представници централних банака Западног Балкана и Турске састали су
се данас на годишњем састанку о економској политици у Бриселу.
Србија је добила шест смерница од којих се две односе на макро-фискални оквир, једна на
стабилност финансијског сектора а три на секторске структурне реформе које треба спровести у
наредних годину дана.
Вујовић је рекао заједнички закључци "препознају напредак" који је Србија постигла у
економским реформама и унапређењу економског управљања, саопштило је министарство
финансија.
"Побољшање фискалног и спољног дефицита и ниска инфлација 2016. учинили су ту годину
најуспешнијом у српској привреди од глобалне финансијске кризе. Наш циљ је да одржимо
снажну макроекономску стабилност и устрајемо у спровођењу актуелних структурних реформи,
посебно оних које се односе на државна предузећа и проблематичне кредите, као и да
постигнемо одржив средњорочни раст", рекао је Вујовић.
Табаковић: "Динаризација" један од приоритета
Гувернерка Народне банке Србије Јоргованка Табаковић је рекла да ће "динаризација" остати
један од приоритета и да је већ више од 70 одсто нових кредита становништву одобрено у
динарима, док је ЕБРД издала прву трогодишњу динарску обвезницу.
Она је рекла да је у решавању проблематичних кредита прошле године остварен значајан
напредак, захваљући чему је агенција Мудис повећала кредитни рејтинг Србије, док је премија
ризика Србије пала на десетогодишњи минимум у протеклих неколико месеци.
Вршилац дужности шефа Делегације ЕУ у Србији Оскар Бенедикт рекао је да закључци "јасно
препознају" важне кораке које је Србија начинила ка постизању привредног раста и
макрофискалне стабилности.
"Србија треба да настави с реформама на амбициозан начин, посебно када је реч о структурним
реформама и стварању бољег пословног амбијента који ће заузврат повећати привредни раст и
створити нова радна места", рекао је он.
По мерама које су Србија и министарски савет економије и финансија (ЕЦОФИН) данас
заједнички усвојили, Србија треба да настави смањивање буџетског дефицита, убрза реформу
државних предузећа и унапреди развој приватног сектора бољом контролом парафискалних
трошкова.
Од шест смерница Србији, прва је да настави смањивање дефицита, као и да усвоји кредибилан
и обавезујући систем фискалних правила способан да учврсти напоре за консолидацију.
Србији се препоручује и да у наредних годину дана убрза реформу државних предузећа и
пореске службе, као и да у бруто домаћем производу (БДП) смањи удео јавне потрошње за
плате и пензије.
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У циљу стабилности финансијског сектора, Србија треба да спроведе преостале мере из
програма за решавање питања ненаплативих зајмова, да заврши реформу и приватизацију две
велике државне банке и нађе решење за преостале мале државне банке.
Препоручује се и постепено усклађивање цене струје како би одражавала трошкове. Потребно
је и унапредити наплату и у будућности избегавати акумулацију заосталих плаћања у
енергетском сектору.
Такође су потребни напредак у најављеном реструктурирању дуга Србијагаса и спровојење
плана оптимизације ЕПС.
Србији се препоручује да смањи број парафискалних намета на државном нивоу, унапреди
функционисање Пореске управе и обезбеди већу ефикасност инспекције.
У области рада, Србија треба да смањи велике трошкове рада искључујући за плате у областима
где су зараде најниже, да усвоји мере за запошљавање осетљивих група, укључујући примаоце
социјалне помоћи, и у сарадњи са социјалним партнерима и сектором бизниса уведе дуално
образовање и обуке.
У оцени програма економских реформи Србије се наводи да је њена привреда 2016. расла брже
од очекиваног и да је фискална консолидација и даље веома јака, што за резултат има смањење
јавног дуга према БДП први пут за много година.

Србија од ЕУ добила шест смерница за економске реформе
Извор: Бета
Србија треба да настави са смањењем буџетског дефицита, да нови замах реформи државних
предузећа и унапреди развој приватног сектора бољом контролом парафискалних трошкова неке су од препоручених мера које су Србија и министарски савет економије и финансија
(ЕЦОФИН) заједнички усвојили.
Бриселу су земље кандидати и потенцијални кандидати за ЕУ ове године поднеле трећи
годишњи програм економских реформи (ЕРП) за период 2017-19.
Процене тих програма урадиле су Европска комисија и Европска централна банка и на основу
њихових процена свих седам партнера у процесу проширења и ЕУ на министарском састанку су
усвојили заједничке закључке и смернице за сваку земљу.
Србија је добила шест смерница од којих се две односе на макро-фискални оквир, једна на
стабилност финансијског сектора, а три на секторске структурне реформе које треба спровести
у наредних годину дана.
Прва препорука Србији је да у 2017. и надаље настави са смањењем буџетског дефицита, као да
усвоји кредибилан и обавезујући систем фискалних правила способан да учврсти напоре за
консолидацију.
Србији се препоручује и да у наредних годину дана подржи фискални сценарио убрзавањем
реформи државних предузећа и пореске службе, као и да смањи удео јавне потрошње за зараде
и пензије у бруто домаћем производу (БДП).
У циљу стабилности финансијског сектора, Србија треба да спроведе преостале мере из
програма за решавање питања ненаплативих зајмова, да заврши реформу и приватизацију две
велике државне банке и нађе решење за преостале мале државне банке.
Препоручује се и постепено усклађивање цене струје како би одражавала трошкове. Потребно
је и унапредити наплату и у будућности избегавати акумулацију заосталих плаћања у
енергетском сектору.
Такође су потребни напредак у најављеном реструктурирању дуга Србијагаса и спровођење
плана оптимизације ЕПС.
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Србији се препоручује да смањи број парафискалних намета на државном нивоу, унапреди
функционисање Пореске управе и обезбеди већу ефикасност инспекције.
У области рада, Србија треба да смањи велике трошкове рада искључујући за плате у областима
где су зараде најниже, да усвоји мере за запошљавање осетљивих група, укључујући примаоце
социјалне помоћи, и у сарадњи са социјалним партнерима и сектором бизниса уведе дуално
образовање и обуке.
Иначе, у оцени ЕРП Србије наводи се да је економија у 2016. забележила бржи раст од
очекиваног и да је фискална консолидација и даље веома јака, што за резултат има смањење
јавног дуга према БДП први пут за много година.
Међу структурне препреке за раст и конкурентност убројени су претерани утицај државе на
економију и недостатак динамике приватног сектора. Како се наводи, развој приватног сектора
кочи скуп, непредвидив и нетранспарентан систем парафискалних намета, отежан приступ
финансијама, бирократија и велика сива економија.

Инспекција рада: 15 одсто радника на црно у ФТО и чишћењу
Извор:Танјуг

БЕОГРАД: У дводневним контролама које су инспектори рада обавили код послодаваца чија је
претежна делатност физичко-техничко обезбеђење и чишћење, откривено је да је око 15 одсто
затечених радника ангажовано „на црно“.
Како је саопштено из Министарства рада, од 992 затечена радника њих 152 није имало
закључен уговор о раду, нити су били пријављени на обавезно социјално осигурање.
Инспекцијски надзори су извршени на 432 локације широм Србије, а непријављени радници су
откривени на 49 локација, код укупно 33 послодавца.
Код једног послодавца је затечено чак 68 радника „на црно“ на 11 различитих локација, од чега
чак 22 радника на само једној локацији.
Због утврђених прекршаја у области радних односа и безбедности и здравља на раду
инспектори су поднели 34 захтева за покретање прекршајног поступка и издали су четири
прекршајна налога због прекршаја прописаног Законом о раду који се односи на недржање
уговора на месту рада.
Инспекција рада је због утврђених неправилности у области радних односа и безбедности и
здравља на раду донела и 93 решења.
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ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ЋЕ НЕСТАТИ АКО ОВО ДОЗВОЛИТЕ Драматично
упозорење акционара "Енергопројекта" у ПИСМУ ВУЧИЋУ
Аутори:Данијела Луковић, Слађана Вукашиновић
Удружење акционара "Енергопројекта" упутило је писмо премијеру Александру Вучићу у коме
од њега тражи да заустави незаконито преузимање фирме од стране Добросава Бојовића,
сазнаје "Блиц".
Они, наиме, сумњају да се управо овај бизнисмен крије иза непријатељског преузимања 5,81
одсто акција компаније, које су почетком године купљене на Београдској берзи, и да са тим
пакетом поседује више акција и од државе, односно да контролише више од 33 одсто капитала.
Због тога траже од премијера да преиспита да ли је то тачно, а ако јесте, да утврди којим је
манипулативним радњама успео да дође до статуса највећег акционара. Поред тога, они траже
појашњење да ли овакви поступци указују да је држава дигла руке од „Енергопројекта". Ако
није, онда јој сигурно није у интересу да "Енергопројект" да у руке човеку чија се пословна
биографија везује за уништење једног великог грађевинског гиганта, какав је "Напред", чијих је
2.000 радника, у дивљој приватизацији, завршило на улици.
У писму, које је у име 420 акционара, углавном запослених и пензионера компаније, потписао
Срђан Љубојевић, између осталог се тражи да се држава што пре огласи око планова за
"Енергопројект" јер у противном, може се десити да ова компанија нестане са мапе фирми које
су Србију представљале у свету.
- Верујемо да је време дивљих приватизација у Србији прошло управо захваљујући вама. Зато
сматрамо да треба да проверите све што се дешавало око куповине 5,81 одсто акција
"Енергопројекта", јер све указује да су оне незаконито завршиле у рукама Добросава Бојовића и
са њим повезаним лицима. Том трансакцијом није само угрожен интерес 2.500 запослених, већ
и Републике Србије, која је званично и даље највећи акционар. Незванично, по причама самог
Бојовића, он је надмашио државу и спрема се да преузме контролу над компанијом, јер
поседује више од 33 одсто акција. Ми смо затражили званично од Комисије за хартије од
вредности да утврди све недозвољене радње, али од вас тражимо да му се хитно одузме право
гласа, имајући у виду све незаконитости које је направио у трансакцијама. Сматрамо и да
држава што пре треба да почне да купује акције "Енергопројекта" на берзи како би задржала
ефективну контролу над компанијом и њеном имовином - каже се у писму.
По њиховом мишљењу, ако се то не уради, прети опасност да се уруше интереси запослених у
"Енергопројекту" али и државе.
- Знамо да трошите велике напоре да из агоније извучете велике привредне гиганте. Зато вас
молимо да погледате пословне билансе компанија које води Добросав Бојовић и сами
процените да ли је примерено да „Енергопројект" препустите да заврши у његовим рукама. Ми
смо компанија која има 26 пута веће приходе од свих његових 16, остварујемо нето добит од 10
милиона евра годишње, а он губитке од 1,5 милиона евра на годишњем нивоу. Ако то
дозволите, буџет републике биће оштећен јер ми у њега годишње уплатимо 14,5 милиона евра,
док друштва која контролише Бојовић само 400.000 евра. Поред тога, "Енергопројект" редовно
исплаћује и дивиденде акционарима, укључујући и државу. Све ово је довољан аргумент да се
заложите и преиспитате шта се све дешавало око "Енергопројекта" јер ако то не урадите и он
доспе под контролу Бојовића, сматрамо да је то крај система који 65 година успешно ради и
представља државу широм света - кажу акционари "Енергопројекта".
Срђан Љубеновић је потврдио сазнања "Блица" али није желео да коментарише садржај писма.
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- Све смо премијеру предочили и не желим да пре него што се он упозна са нашим виђењем
стања о преузимању акција "Енергопројекта" било шта говорим за јавност - каже Љубеновић.

ЕУ похвалила Србију за привредни раст, договорене препоруке
Извор:Танјуг

На годишњем Дијалогу о економској политици, одржаном данас у Бриселу, ЕУ је похвалила
Србију за привредни раст и изнела изазове које треба решити у области структурних реформи
и конкурентности, саопштили су Делегација ЕУ у Србији и Министарство финансија.
Представници земаља чланица ЕУ, Западног Балкана и Турске, Европске комисије и Европске
централне банке, као и представници централних банака Западног Балкана и Турске, састали
су се на годишњем састанку о економској политици.
Србију су представљали министар финансија Душан Вујовић и гувернерка Народне банке
Србије Јоргованка Табаковић.
Закључци за Србију врло позитивно оцењују привредни раст у 2016. као и снажну фискалну
консолидацију коју је земља спроводила у прошлој години, наведено је у саопштењу.
Осим тога, одржана је и финансијска стабилност, нарочито уз смањење ненаплативих кредита.
Ипак, структурне препреке привредном расту и конкурентности још представљају изазов,
укључујући превелики утицај државе на привреду, стоји у саопштењу.
За Србију је договорено шест препорука.
Оне су усмерене, прво на потребу да се настави са смањењем буџетског дефицита у 2017. години
и на средњорочном плану, а у том контексту, као друго, истакнуте су реформе државних
предузећа, укључујући најављено реструктурирање Србијагаса и спровођење плана
оптимизације ЕПС-а, уз снажнију реформу пореске управе.
Као треће се закључује да треба спровести остале мере стратегије за решавање проблематичних
кредита, наставити напоре усмерене на промовисање већег коришћења динара, потребно је
завршити реформу и приватизацију две велике банке у државном власништву и пронаћи
решење за остале мале државне банке.
Србија треба и да повећа ефикасност енергетског сектора, превасходно кроз постепено
усклађивање тарифа за електричну енергију како би одражавале стварне трошкове и кроз бољу
наплату рачуна за струју, и као пето да побољша пословни амбијент бољим регулисањем
парафискалних намета и инспекције и лакшим приступом финансијским средствима.
Смањење пореза и доприноса на плате радника, фокусирање активних мера тржишта рада на
угрожене групе и увођење дуалног образовања су такође препознати као неопходне мере за
подстицање развоја приватног сектора, стоји као шеста препорука.
Министар финансија Душан Вујовић, коментаришући резултате Дијалога о економској
политици, рекао је да заједнички закључци препознају напредак који је Србија постигла у
спровођењу економских реформи и унапређењу економског управљања уопште.
"Економски опоравак је започет 2015. године и убрзан је 2016. достигавши стопу раста БДП-а
од 2,8 посто. Побољшање фискалног и спољног дефицита и ниска инфлација 2016. учинили су
ту годину најуспешнијом у српској привреди од глобалне финансијске кризе", навео је он у
саопштењу.
Наш циљ је, истиче министар финансија, да одржимо снажну макроекономску стабилност и
устрајемо у спровођењу актуелних структурних реформи, посебно оних које се односе на
државна предузећа и проблематичне кредите, као и да постигнемо одржив средњорочни раст.
"У том контексту, Програм економске реформе нам помаже да јавне ресурсе користимо у
складу са приоритетима и да унапредимо квалитет економског управљања у циљу повећања
конкурентности и елиминисања баријера привредном расту, при том поштујући солидна
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фискална правила и учвршћујући напоре који су до сада постигнути консолидацијом", рекао је
Вујовић.
Гувернер Табаковић је казала да, као што су ЕЦБ и ЕК констатовале, Србија је забележила
значајан напредак 2016. на плану макроекономске стабилизације и смањењу унутрашњих и
спољних неравнотежа.
"Очували смо стабилност цена у Србији и истовремено смањили инфлациони циљ са 4 посто на
3 посто +/- 1,5 пп. Референтна каматна стопа је додатно снижена током 2016. на најнижи ниво,
и уз пуну координацију мера монетарне и фискалне политике", навела је Табаковић.
Према њеним речима, очували смо стабилност на девизном тржишту, чему је допринело и
смањење екстерних неравнотежа и већи извозом наше привреде.
Она је ситакла да ће "динаризација остати један од наших приоритета а већ видимо да је преко
70 одсто нових кредита становништву одобрено у динарима, и да је ЕБРД издала прву
трогодишњу динарску обвезницу".
Када је реч о решавању проблематичних кредита, навела је Табаковић, слажемо се са датом
оценом да смо на плану решавања питања проблематичних кредита постигли значајан
напредак током 2016. године, што потврђује да су Стратегијом за решавање проблематичних
кредита у Србији идентификоване и решаване праве препреке.
"Захваљујући тим резултатима, агенција Мудис је повећала кредитни рејтинг Србије, а премија
ризика Србије је пала на десетогодишњи минимум у протеклих неколико месеци. Много тога је
урађено, али је још посла пред нама", закључила је гувернерка НБС.
Оскар Бенедикт, вршилац дужности шефа Делегације Европске уније у Србији, истакао је да
закључци јасно препознају важне кораке које је Србија начинила ка постизању привредног
раста и макрофискалне стабилности.
"Србија треба да настави с реформама на амбициозан начин, посебно када је реч о структурним
реформама и стварању бољег пословног амбијента који ће заузврат повећати привредни раст и
створити нова радна места", рекао је Бенедикт.
Овај састанак у Бриселу део је појачаног дијалога о економском управљању између ЕУ и
Западног Балкана и Турске, ради ефикасне припреме за процес Европског семестра који се
спроводи на нивоу Европске уније.
Представници су закључили састанак низом циљаних смерница специфичних за сваку земљу
које ће подржати напоре који се улажу ка испуњењу економских критеријума из Копенхагена,
са посебним фокусом на мере за унапређење макрофискалне стабилности и конкурентности,
наведено је у саопштењу.
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