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Металцима врата отворена
Аутор: Н. СУБОТИЋ
Страни инвеститори у металском сектору нуде Новосађанима нове шансе за посао.
Млади поново уписују металске смерове, јер посао у струци готово увек налазе
ТЕШКО је поверовати да би Нови Сад у будућности могао поново да има гиганте металског
комплекса, попут "Новкабела", "Победе", "Мотинса" или "Петра Драпшина", али је школовање
у металској струци све популарније, а и број запослених у овој привредној грани, после година
суноврата, поново расте.
У Средњој машинској школи, како објашњава директор Владимир Гавранић, последњих
година је интересовање за металске смерове све веће.
- Имали смо прошле године у смеровима везаним за металска занимања 180 места на упису и
сва су попуњена, захваљујући кампањи наше школе, а и фирми из сектора - задовољно ће
Гавранић.
- Ова усмерења нису више уточиште за ученике са нижим просеком, већ их похађају млади,
који тачно знају шта желе у будућности.
Средња машинска је покренула сарадњу са педесетак металских предузећа, у којима њихови
ученици похађају праксу, а често и добијају посао.
СИНДИКАТИВАСИЋ напомиње да је изузетно важно што има интересовања код радника, али
и менаџмента у новим фабрикама за формирање синдикалних организација.
Радницима
синдикат
много
значи
у
заштити
права
тврди
Васић.
- И послодавцу је лакше када има саговорнике у социјалном дијалогу, који аргументовано
престављају запослене.
- Плате им за наше услове нису мале, крећу се од 400 до преко 1.200 евра, за руковаоце
рачунарски контролисаним машинама - иситиче Гавранић.
- Када се има у виду да су и највеће иностране фирме, "Лир" и "Делфи", тражиле да им се
обезбеде школовани стручњаци, јасно је да металски комплекс у Новом Саду има перспективу.
Чињеницу да се отварањем погона компанија "Делфи" и "Лир" нагло побољшала слика о
металцима, потврђује и Новак Васић, председник Градског одбора гранског Самосталног
синдиката.
- Отварање овако великих погона, у којима би посао требало да добије готово 5.000 радника,
враћа наду у будућност нашег сектора - јасна је порука Васића.
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- Имали смо пре готово две деценије 20.000 радника, а производи наших металаца стизали су у
све крајеве света. Наравно да нас радује отварање нових радних места.

Трошимо упола мање од Европљана
Аутор: С. Б.
Куповна моћ домаћинстава у србији на нивоу од 45 одсто европског просека,
показује еу статистика. По материјалном добростању за нама заостају још само у
БиХ, Македонији и Албанији
КУПОВНА моћ просечног српског домаћинства је мања од половине европског просека.
Прецизније - наше могућности износе 45 одсто уобичајеног у Европској унији. Ово показују
последњи подаци "Еуростата" и односе се на 2016. годину. Исто истраживање показује да по
материјалном добростању за нама заостају још само у Босни и Херцеговини, Македонији и
Албанији.
У Бугарској је куповна моћ на 53 одсто, Хрватској 59, Румунији 63 и Словенији 75 одсто
европског просека. Европске уобичајене могућности, између осталих, премашују у Луксембургу
за 32, Немачкој 22 и Аустрији 18 одсто.
- Показатељ куповне моћи у Србији у односу на Европску унију није нимало изненађујући сматра економиста Драгован Милићевић. - Потрошња је протеклих година смањена за две
милијарде евра. Мање се купују чак и основне животне намирнице попут хлеба, јаја и млечних
производа.
Приходи домаћинства у 2016. години према званичној статистици, и у новцу и у натури,
износили су 59.624 динара. И били су мањи од укупне потрошње, која је процењена на 60.720
динара.
- Какав нам је стандард најбоље се види из чињенице да нам је потребна једна и по просечна
зарада да би се подмирила просечна потрошачка корпа - оцењује економиста Саша Ђоговић. Квалитет живота се види и из тога да на наше егзистенцијалне потребе, храну, струју, грејање,
издвајамо више од половине просечних примања трочлане породице. Али још је алармантнији
податак да више трошимо на алкохол и дуван, око 4,5 одсто, него на образовање - око једна
одсто. На здравство дајемо колико на алкохол и дуван. То говори о квалитету живота.
СВЕ НА ПЛЕЋА ПОТРОШАЧА
ПОЛОЖАЈ потрошача у Србији је из године у годину све неповољнији - упозорава Петар
Богосављевић, председник Покрета потрошача. - Надлежни морају озбиљно да раде на
превазилажењу тог проблема. Неопходно је повећати плате како би се повећала тражња.
Деценијама уназад је вођена погрешна политика и на терет потрошача су преношена сва
оптерећења.
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Шефови бесне што су им радници често на БОЛОВАЊУ ЗБОГ ДЕЦЕ,
али за ово би им радо дали слободан дан
Аутор: Соња Тодоровић
Послодавцима у Србији већи је проблем када запослени често отварају боловања због болести
деце, него када узму дуже одсуство, као што је трудничко и породиљско боловање.
Ово су резултати првог истраживања у Србији на тему усклађивања рада и родитељства, које је
урадила министарка без портфеља, проф. др Славице Ђукић Дејановић, задужене за
демографију и популациону политику.
Истраживање је урађено у складу са циљевима Стратегије за подстицај рађања, а "Блиц"
ексклузивно преноси један део добијених резултата.
Иначе, разлог да се уради прво овакво испитивање на репрезентативном узорку, кажу у
министарству, јесте скенирање и анализа ситуације зарад реалног сагледавања и разумевања
проблема са којим се свакодневно суочавају запослени родитељи и послодавци.
Упитник је имао конкретна животна питања за послодавце, запослене родитеље и будуће
родитеље, а резултати ће бити поуздана основа за рад на изменама и допунама закона у циљу
дефинисања нових мера и активности од значаја за област усклађивања рада и родитељства.
Ово су неки од резултата:
Послодавци за слободан дан за рођендан детета
Оно до чега се дошло током истраживања јесте да флексибилно радно време још није
популарно за већину послодаваца, али зато би велики број њих (70,3 одсто) подржало предлог
да родитељи добију слободан дан за детететов рођендан и то док малишани не напуне седам
година.
За разлику од послодаваца, запослени сматрају да би им флексибилно радно време значајно
помогло у усклађивању радних и породичних обавеза.
Клизно радно време би желела већина запослених
Велика већина, око 80 одсто, би при избору новог посла дала предност послодавцу који
омогућава флексибилни распоред радног времена, у шта спада клизно радно време, рад од
куће, прерасподела радног времена, избор смена уколико је тако организован рад.
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Оно што је ипак занимљиво, од свих понуђених опција, најпожељнији вид флексибилног
радног времена за највећи број запослених јесте клизно радно време. Оно би, наиме значајно
помогло родитељима да лакше организују свакодневно одвођење деце у предшколску установу
и њихово преузимање по истеку радног времена.
Овакви резултати проистекли су управо и од података, који су добијени, о чувању деце, односно
да ли деца иду у вртиће или не и ко их чува док су родитељи на послу.
Бака и дека сервис
По тим подацима, 27 одсто запослених родитеља није уписало децу у вртић. У највећем броју
случајева, 44,4 одсто, ту децу чувају баке и деке. Код 25 одсто случајева један родитељ уопште
није запослен, док код 21,5 одсто њих један родитлељ је на породиљском одсуству. Само 9 одсто
родитеља плаћа дадиље да им чувају децу.
Управо због тога, сваки други посодавац спреман је да у сарадњи са државом или локалном
самоуправом финансијски подржи оснивање и рад предшколске установе.
Пореске олакшице за послодавце
Оно на чему послодавци желе да раде јесте да уколико би постојале подстицајне мере од стране
државе за послодавце који активно спроводе мере у вези са усклађивањем рада и родитељства,
највећи број њих би се определило за пореске олакшице.
На другом месту су економско-постицајне мере, а на трећем месту су мере које се односе на
медијску промоцију фирме.
Истраживање је обухватило скоро 128.000 запослених и 330 послодаваца из приватног, јавног
и финансијског сектора.

Човек са највећом платом у Србији заради 18 МИЛИОНА ДИНАРА за
месец дана, а ево која занимања СУ НАЈПЛАЋЕНИЈА
Ауторка: Слађана Гаврић
Приходи 100 најбогатијих грађана у прошлој години износили су од 40 до чак 220 милиона
динара на годишњем нивоу, а наисплативија занимања су менаџер, директор и инжењер,
сазнаје „Блиц”.
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Ове године Пореска управа примила је укупно 21.448 пријава за утврђивање годишњег пореза
на доходак грађана за 2016. Обавезу пријављивања имали су грађани који су у прошлој години
остварили доходак већи од 2.285.064 динара (око 18.580 евра), односно већи од троструке
просечне бруто годишње зараде по запосленом исплаћене у Србији, а према подацима
Републичког завода за статистику.
Када се сума од 2,29 милиона динара преведе на месечни ниво, долази се до податка да су сви
грађани чија су примања у току једног месеца у просеку премашила 190.422 динара били
дужни да то пријаве порезницима.
С обзиром на то да највећи пријављени приход за 2016. износи 220 милиона динара, то значи
да је најбогатији грађанин Србије месечно имао 18,3 милиона динара бруто прихода, односно
чак 150.000 евра!
Према подацима Пореске управе, најчешћа пријављивана занимања су менаџер, директор и
инжењер, док је 68,4 одсто пријављених мушког пола.
- Највише пријава поднето је од пореских обвезника са територије коју покрива Регионално
одељење Пореске управе Београд, укупно 15.111 пријава. Затим са територије коју покрива
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Одељење Нови Сад, 3.950 пријава, и са територије коју покрива Одељење Крагујевац, где је
било 1.312 пријава - наводе у Пореској управи.
Такође, они истичу да од сто највећих пријављених прихода, 75 одсто припада обвезницима са
територије коју покривају београдски порезници.
Интересантно је да је прошле године готово изједначен број резидентних и нерезидентних
физичких лица (странаца) међу 100 најбоље плаћених у Србији.
У Пореској управи наводе и да су пријаве подношене у папирном и у електронском облику.
- Електронским путем, преко портала Пореске управе, примљено је 38 одсто пријава - наводе у
овој установи.
Иначе, рок за пријаву за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2016. годину
истекао је 15. маја. Како су нам објаснили, порезници у оквиру редовне контроле проверавају
приходе грађана, а сви они за које се утврди да нису поднели пријаву, а морали су, сносиће
законске санкције.

Вујовић: Тек нас чекају тешке реформе у јавним предузећима
Извор: Танјуг, Бета
Министар финансија Душан Вујовић изјавио је данас да нову владу очекује наставак реформи
које неће бити ни мало лаке од оних које смо имали до сада.
- Чекају нас тешке структурне реформе у јавним предузећима, у остатку државног сектора који
још увек има нерешена питања у неким великим предузећима, као и наставак реформе јавне
управе и целог јавног сектора, а очекује нас и превазилажење оних отпора које смо давно
идентификовали у дефинисању спровођењу реформи - рекао је Вујовић.
Министар је новинарима у паузи Међународна конференција ''Економска политика у функцији
инклузивног и одрживог привредног раста заснованог на знању'', на Економском факултету у
Београду, рекао да је пресудно да људи схвате да започете реформе морају да се заврше.
- Србија се налази у једном аутомобилу који се креће узбрдо по доста клизавом терену и ако
стане поново ће сићи брзо на дно и мораће све из почетка да ради - сликовито је Вујовић
описао актуелну ситуацију.
Србији, казао је, предстоји реформа финасијског сектора и додао да је припремљено решење
проблематичних кредита и појачавање финансијског сектора који је, како каже, тренутно мали.
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Србија, међутим, додао је, тешко налазити средства за финасирање развојних пројеката пре
свега у приватном сектору.
Према његовим речима, када је о реалном сектору реч потребно је склонити ограничење раста,
односно превазићи проблеме реструктурирања предузећа која су неефикасна и решити питање
неефикасности јавних предузећа, пре свега у области енергетике као што су ЕПС и Србијагас,
јер без тога земља неће моћи да иде напред.
Вујовић је нагласио да Србија има много бољи људски потенцијал него што се то признаје и
препознаје и да има јако много успешних и паметних људи.
- „ То што студенти бирају данас да своју каријеру започињу или настављају у инострансртву, је
њихов одговор на реалне ситуације у овој земљи. Оног момента када за њих буде овде шанса
они ће остајати или ће се враћати. Свет је глобално село и сви ће наћи место тамо где га налазе
- рекао је Вујовић.
Говорећи о најављеном повећању плата и пензија, Вујовић је рекао да је смањење пореских
оптерећења потпуно реално на средњи рок, али су политички инспирисане на кратак рок.
Анализе о томе, казао је, још нису рађене и то ће бити посао нове владе.
Наставак реформи неће бити нимало лак

Министар финансија рекао је да је Влада Србије у последње три године показала да је
економска стабилност могућа али да је неопходан наставак реформи који неће бити нимало
лакши.
Он тврди да су досадашњи резултати реформи одлични, али да "ако се сада стане, мораћемо све
испочетка".
- Имали смо малу паузу у реформским активностима од расписивања председничких избора до
данас, те нас сада чекају тешке реформе, структурне у јавним предузећима и превладавању
отпора које смо давно идентификовали - истакао је Вујовић.
Он је додао је да су реформе у макрофискалној и макромонетарној области добро урађене и да
су то резултати којима се сви поносе.
Вујовић је објаснио да постоји други део реформи финансијског сектора, а то је како треба да се
реше "проблематични кредити и како да се појача финансијски сектор који је тренутно мали,
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због чега је тешко налазити средства за финансирање развојних пројеката пре свега у
приватном сектору".
- Најважнија ствар је такозвани реални сектор где је потребно превазићи проблеме
реструктурирања предузећа која су неефикасна и решити питања ефикасности јавних
предузећа пре свега у области енергетике, као што су Електропривреда Србије, Србијагас и
друга предузећа, једино тако ћемо моћи да идемо напред - истакао је Вујовић.
Он је додао да су најаве повећања плата и пензија потпуно реалне за средњи рок а да су
политички инспирисане на кратак, али да је важно да људи добију награду за оно што раде и да
очекују бољитак.
Вујовић је истакао да се залаже за увођење принципа да се они који довро раде награђују и
кажњавају они који не постижу резултате
Економиста Бранко Милановић рекао је да су досадашњи резултати реформи у Србији за
похвалу, али да је важно да се настави привредни раст.
- Србија треба да има најмање годишњи раст од три до четири одсто јер смо имали огроман пад
деведесетих година, па се још увекл вадимо из тога - навео је Милановић.

ВИШЕ ТРОШИМО НЕГО ШТО ЗАРАДИМО Приходи по домаћинству
60.065 динара, а расходи 61.370
Аутор: Д. Н.
Просечна месечна расположива средства по домаћинству у Србији износила су 60.065 динара у
првом кварталу ове године, док су расходи у просеку били 61.370 динара, саопштио је
Републички завод за статистику. У просеку, месечно домаћинствима недостаје 1.305 динара.
колика је разлика између прихода и расхода.
Према саопштењу РЗС-а, просечни приходи домаћинстава су у посматраном периоду
номинално били нижи за 0,9 одсто, а расходи за 0,2 одсто у односу на четврти квартал 2016.
године.
У поређењу са истим лањским тромесечјем, домаћинства су имала на располагању номинално
за 1,5 одсто више средстава, док су им издаци порасли за 1,2 одсто.
Највећи удео у расположивим средствима у првом кварталу имали су приходи из редовног
радног односа - 49,5 одсто, затим пензије (31,7 одсто), приходи од пољопривреде, лова и
риболова (4,3 одсто) и натурална потрошња (3,7 одсто).
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Остала примања су учествовала у укупним приходима домаћинстава са 3,2 одсто, приходи ван
редовног радног односа са 2,5 одсто, а примања од социјалног осигурања са 2,5 одсто.
Највећи удео у личној потрошњи домаћинстава у посматраном тромесечју имали су издаци за
храну и безалкохолна пића - 34,3 одсто и за становање, воду, електричну енергију, гас и остала
горива - 17,7 одсто.
Следе издаци за транспорт - 9,0 одсто, за остале личне предмете и остале услуге - 6,0 одсто, за
одећу и обућу - 5,4 одсто, за комуникације - 5,2 одсто, за рекреацију и културу - 4,5 одсто, за
алкохолна пића и дуван - 4,4 одсто, за опрему за стан и текуће одржавање - 4,4 одсто, за
здравље - 4,4 одсто, а 4,7 одсто чине издаци за остале групе личне потрошње.
Анкетом Републичког завода за статистику било је обуваћено 1.590 домаћинстава, каже се у
саопштењу.

Синдикат: Против запошљавања на лизинг
Бројни су примери компанија у којима ни један радник није директно упослен, већ сви раде
преко агенција за изнајмљивање радне снаге уз минималне зараде, рекао је Председник
Самосталног синдиката Крагујевца Југослав Ристић на трибини под називом "Радништво на
лизинг - легализација експлоатације".
Пише: ФоНет
Ристић је навео да привремени рад преко агенција поништава радно законодавство и дерогира
радни однос на неодређено време, упозоривши да уколико број тако запослених радника не
буде ограничен, послодавци у Србији више неће хтети никога да запосле на неодређено време.
Без овог ограничења сви радници ће бити запослени само на одређено време, остаће
незаштићени, а неко ће да остварује екстра профит, казао је Ристић.
Процењује се да у Србији има између 50.000 и 100.000 радника ангажованих преко
агенцијама, што је за синдикат незаконито, због чега се он противи таквом запошљавању.
Синдикат тражи да се у закон уведу ограничења и да радници који се тако ангажују буду
скупљи за послодавце, речено је на трибини у Крагујевцу
Представница "Левог самита Србије" Тамара Баковић нагласиала је да за раднике који се
ангажују код послодавца преко агенција морају да буду обезбеђени исти услови као и за
раднике који су директно упослени, што данас није случај.

10

Највиша зарада у Србији 150.000 евра - месечно
Према подацима Пореске управе, највећи пријављени приход грађанина у 2016. години био је
220 милиона динара бруто, или 18,3 милиона месечно, што је близу 150.000 евра месечно,
објавио је Блиц.
Пише: ФоНет
Пореска управа примила је 21.448 пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак за 2016.
годину, а оне су обавезне за све грађане који су имали доходак већи од 2.285.064 динара
(18.580 евра).
Најчешћа пријављивана занимања су менаџер, директор и инжењер, а 75 одсто њих је са
подручја Београда.
Највише пријава за утврђивање годишњег пореза поднето је на Новом Београду - 4.194, а следе
Нови Сад - 1.850, Вождовац - 1.589, Врачар - 1.457, Звездара - 1.426, Чукарица - 1.263, Савски
Венац - 1.063 и Земун - 1.044.
Прошле године је изједначен број домаћих физичких лица и странаца међу 100 најплаћенијих
у Србији.

Месечни издаци домаћинства виши од 61.000 динара
Републички завод за ститистику саопштио је да су просечни месечни приходи домаћинстава у
Србији у новцу и натури у првом кварталу ове године износили су 60.065 динара, а просечни
издаци 61.370 динара.
Пише: Данас Онлине
Како се наводи у саопштењу, просечни приходи су за 1,5 одсто већи него у истом периоду
претходне године, а трошкови за личну потрошњу домаћинстава су већи за 1,2 одсто. Највећи
удео у приходима домаћинстава имају примања из редовног радног односа (49,5 одсто),
пензије (31,7 одсто), приходи од пољопривреде, лова и риболова (4,3 одсто), натурална
потрошња (3,7 одсто).
Највећи издаци у личној потрошњи су за храну и безалкохолна пића (34,3 одсто) и за
становање, воду, електричну енергију, гас и остала горива (17,7 одсто). Следе издаци за
транспорт (девет одсто), за остале личне предмете и остале услуге (шест одсто), за одећу и
обућу (5,4 одсто), за комуникације (5,2 одсто), за рекреацију и културу (4,5 одсто), за алкохолна
пића и дуван (4,4 одсто), за опрему за стан и текуће одржавање ( 4,4 одсто), за здравље (4,4
одсто).
Подаци о просечним месечним примањима и издацима добијени су на основу анкете 1.590
домаћинства.
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Шта стоји иза добрих резултата државне касе у првих пет месеци ове године

Буџет у плусу на рачун мањих инвестиција
* "Дефицит би на крају године могао бити један одсто БДП-а", оцењује Милојко
Арсић, "уколико не буде повећања плата и пензија" * "Уштеде на инвестицијама су
нездраве", сматра економиста Саша Ђоговић
Државна каса је после првих пет месеци ове године у суфициту, изјавио је министар финансија
Душан Вујовић додајући да је резултат бољи од планираног за 50-60 милијарди динара. Он је
оценио да ће вероватно наредна влада ревидирати циљ и спустити циљани дефицит на крају
године са планираних 1,7 на 1,3 одсто БДП-а.
Пише: М. Обрадовић
Према расположивим подацима са сајта Министарства финансија у периоду од јануара до
априла у републичком буџету остварен је суфицит од 10,7 милијарди динара наспрам минуса
од 13 милијарди у истом периоду прошле године. На нивоу целе државе суфицит износи чак
21,5 милијарди динара, чему су допринели локални нивои власти, општине, градови и АП
Војводина са вишком од 9,2 милијарде динара.
За прва четири месеца наплаћени су приходи у износу од 347 милијарди динара, док су расходи
износили 336,3 милијарде динара. Уколико узмемо планиране износе из Закона о буџету за
2017, извршење у прва четири месеца знатно заостаје за планираним и у приходима, али још
више у расходима.
Милојко Арсић, професор на Економском факултету у Београду, сматра да би дефицит на крају
године могао бити један одсто БДП-а ако не дође до повећања плата и пензија.
"Резултати су бољи од плана и од остварења у 2016. години. Део тог побољшања долази од веће
наплате пореских и непореских прихода, а други део од уштеда. Не знамо када ће плате у
јавном сектору бити повећане, да ли ће и колико утицати на овогодишњи буџет, али повећање
плата не би требало да буде линеарно, већ да се усклади са продуктивношћу у јавном сектору",
напомиње Арсић додајући да држава мора да спречи одлазак најквалитетнијих кадрова из
здравства и државне управе.
Према Арсићевим речима, привредна активност, односно раст БДП-а у прва четири месеца
није била велика, али је раст пореских прихода погурао раст потрошње.
"Тражња расте брже и то се види по расту увоза, а одатле долазе приходи по основу увозног
ПДВ-а и акциза. Такође имамо и раст у наплати пореза на добит, с обзиром да је то
најпроцикличнији порески приход. Када се покрене привредни раст, он најбрже расте, али
када БДП пада, онда и ови порески приходи најбрже падају", објашњава Арсић.
Он истиче да је убрзани раст увоза последица раста цена енергената и сировина и да не би било
добро да држава подстиче потрошњу повећањем плата јер би се тиме више повећао трговински
дефицит него што би се развијала домаћа привреде.
У позитивним кретањима у јавним финансијама постоји и један изразито негативан тренд.
Наиме, добар део уштеда у буџету се односи на капиталне расходе. Укупан буџетом предвиђени
расход за капиталне инвестиције у 2017. је 94 милијарде динара. Ако узмемо да се ове
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инвестиције реализују линеарно, у прва три месеца би требало да је потрошена 31 милијарда, а
потрошено је тек нешто више од 11 милијарди динара.
"Минус је то што и овако скромне капиталне инвестиције не могу да се реализују. То се види и
по томе што се из године у годину одлаже завршетак Коридора 10. То је штетно јер нисмо
повећали привредни потенцијал у наредном периоду. Требало би инвестиције убрзати у
наставку године бар да се надокнади заостатак", упозорава Арсић.
Економиста Саша Ђоговић сматра да је лоша реализација инвестиција проблем организације у
јавним предузећима.
"На пример ЕПС има средства на рачуну, а није инвестирао у скидање откривке. Мада могуће је
да је држава намерно уштедела на инвестицијама пред долазак ММФ-а, али то су нездраве
уштеде јер инвестиције у инфраструктуру повећавају запосленост и конкурентност привреде",
каже Ђоговић.
Он истиче да упркос бољим тенденцијама у фискалној консолидацији, и даље нисмо у фази
одрживости.
"У другој половини године вероватно ће доспети неке обавезе па ће се резултат мало
покварити. Нама су потребне реформе целог јавног сектора, од државне управе на свим
нивоима до јавних предузећа и предузећа у реструктурирању", истиче Ђоговић.
Он се осврнуо и на најаве о повећању плата коментаром да се најављују од почетка године, али
да је најтрезвенију изјаву дао министар Вујовић, који је поручио да треба сачекати резултате у
октобру па онда оценити када и за колико се могу повећати плате и пензије.
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