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Вујовић: Имамо механизме за праћење неплаћања пореза
Пише: ФоНет

Србија има механизме за праћење избегавања плаћања пореза и за спречавање прања новца,
рекао је данас министар финансија Србије Душан Вујовић поводом објављивања докумената
под називом "Рајски папири" и додао да је Србија у таквим причама "маргинални учесник".
Ми смо по међународним стандардима направили ту струкуру и пратимо шта се дешава. Што
више будемо имали уређено пореско окружење у Србији, и што будемо ближи нормалним
стопама пореског оптерећења које су упоредиве са окружењем, и имали унакрсне методе
провере, то ћемо бити ближи тим стандардима, рекао је Вујовић на конференцији за новинаре
поводом аранжмана са Међународним монетарним фондом.
Ми се трудимо колико можемо, бићемо саставни део светске борбе за легалне финансијске
токове, додао је он.

Вујовић: Раст од 3,5 одсто за следећу годину конзервативна процена
Пише: ФоНет

Шеф Мисије Међународног монетарног фонда (ММФ) Џејмс Руф изјавио је данас да ће раст
бруто домаћег производа (БДП) у Србији ове године бити на нивоу од два одсто, наредне
године ће расти до 3,5 одсто, док ће фискални дефицит наредне године, уз повећање зарада у
јавном сектору и пензија, бити на нивоу од 0,7 одсто БДП.
Руф је на конференцији за новинаре рекао да се одобрење осме ревизије аранжмана очекује
крајем децембра, док ће се програм са Србијом завршити крајем фебруара 2018. године.
Он је нагласио да Србија бележи добре економске резултате, упркос успоравању почетком 2017.
године због суше и поремећаја у производњи струје.
Основна економска активност је и даље снажна, подржана интензивним расзом извоза,
приватне потрошње и инвестиција, а настављено је и побољшање на услову тржишта рада уз
отварање радних места у приватном сектору и пад незапослености, рекао је Руф.
Прем пројекцијама биланс општед нивоа државе би ове године требало да буде око позитивне
нуле, у поређењу са пројектованим дефицитом од 1,7 одсто БДП, рекао је Руф и нагласио и да је
јавни дуг 10 одсто БДП мањи од највишег нивоа у 2015. години.
Задатак за буџет 2018. године је да се сачувају постигнути резултати, из подршку
иницијативама које би требало да подстакну раст као што су повећање јавних инвестиција и
смањене пореског оптерећења за раднмике са ниским платама, рекао је Руф.
Уз договорено повећање зарада и пензија, фискални дефицит износиће 0,7 одсто БДП, рекао је
Руф који указује да је потребно наставити решавање преосталих структурних слабости у јавном
сектору.
Касни се у решавању проблематичних предузећа као што су МСК, Петрохемија, Азотара, РТБ
Бор, Ресавица. Важно је убрзати реформе јавне управе , као и усвојити до децембра
подзаконска ката за примену новог система плата у јавном сектору, напоменуо је Руф.
Према његовим речима, најтежи проблем трогодишњег аранжмана са Србијом су била
државна предузећа, која су стварала фискалне проблеме.
Руф је, говорећи о сарадњи по окончању аранжмана, нагласио да се мисија и даље фокусира на
постојећи аранжман, али да је спремна да помогне властима Србије и у наредном периоду.
3

Сада би фокус требало да буде на расту приватног сектора, плата, расту прихода и желимо да
радимо са властима на креирању најбољих политика и један од механизама је нови програм
координација поолитика и не подразумева финансијска средства, рекао је Руф и подсетио да
Србија није повлачила новац ни из текућег.
Министар финансија Србије Душан Вујовић нагласио је да је раст од 3,5 одсто за следећу
годину конзервативна процена и напоменуо да Србија на фискалној страни има резултат много
бољи од планираног.
Планирали смо дефицит републичког буџета од 1,7 одсто БДП, а крајем октобра смо имали
суфицит од 79,4 милијарде динара, односно 93,94 милијарде динара опште државе. То је
милијарду испред плана, нагласио је Вујовић.
Руф предвиђа да ћемо имати уравнотежен буџет, после свих плаћања, једнократне помоћи и
бићемо на позитивној нули, навео је он и упозорио да ће главни ризик бити како планирати
реално фискални биланс и контролисати елементе ризика.
Вујовић је рекао да се дефицит за следећу годину пројектује на 0,7 одсто БДП односно 32,33
милијарде динара, са укљученим повећањем плата и пензија.
Великом делу јавног сектора биће повећање од 10 одсто, пензије од пет, а нијансе ћете видети у
буџету. Предвидећемо за јавне инвестиције 184 милијарде динара и то ће бити прави развојни
буџет, па ће главни притисак бити на онима који планирају и извршавају инвестиције да то
остваре, нагласио је Вујовић.
Вујовић је, као резултат реформи, навео смањење расхода који се дају на камате, односно са
падом дуга са 75 на 65 одсто БДП, смањен је и трошак који се даје на камате.
То је врло опипљив резултат реформи, јер на сваки милијарди дуга штедимо 50,60 милиона
евра, рекао је Вујовић.
Он је најавио да се већ сутра може очекивати реализација параметара за буџет за 2018. годину,
који би до 29. новембра требало да прође гласање на седници Владе Србије и потом послат у
скупштинску процедуру.
Очекујемо да ће гласање бити у законском року до 15. децембра, рекао је Вујовић.
Издржали смо три године прилагођавања и сада очекујемо да инвестиције обезбеде раст
стандарда и квалитет живота. Сада први пут лагодно правимо буџет са мишљу да ли ћемо
ефикасно моћи да потрошимо расположива средства за инвестиције, нагласио је он.
Вујовић је рекао и да би он лично волео да се настави сарадња са ММФ док не будемо у зони
инвестиционог рејтинга.
Гувернер Народне банке Србије Јоргованка Табаковић је навела пример да је држава 2014.
године на дужничке хартије од вредности плаћана камата од 14 одсто, док је данас трошак на те
седмогодишње хартије од вредности пет одсто.
То је јасна илустрација поверења у Србију, рекла је Табаковић и најавила да ће НБС ускоро
објавити износ странох директних инвестиција, које су предвиђене на 1,7 милијарди милијарди
евра, а "одговорно тврди" да ће достићи две милијарде до краја године.
Држава располаже са 10,6 милијарди девизних резерви, док су нето девизне резерве 8,9
милијарди евра, рекла је она.
Табаковић је рекла да је од априла континуирано јачање динара према евру и да је од тада до
данас купљено скоро 1,1 милијарда евра.
У последњој недељи штедње, до 26. октобра, имали смо неуобичајену тенденцију да се подиже
штедња, купују динари и штеди у динарима, рекла је Табаковић.
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Вучићева креативна економија у Инсајдеру
Пише: М. О.
Коме и колико су пензије повећане, а колико смањене или колико износи просечна плата
требало би да буду егзактни подаци, али ипак је и њих могуће интерпретирати на различите
начине не би ли се приказали лепшим или ружнијим, како већ политичка ситуација налаже.
И док се претходних година расправљало о оправданости и законитости смањења пензија, ових
дана се расправља о њиховом повећању. У интервјуу Инсајдеру, председник Србије Александар
Вучић је оценио да ће са растом од пет одсто, примања за 86,6 одсто пензионера бити већа него
пре новембра 2014. године када су смањена. И то ће свакако бити случај за све пензије мање од
37.100 динара како је објаснио председник, али у номиналном износу.
С обзиром да паре не служе да би се бројале, већ да се њима купује, ипак је много важнија
реална вредност пензија, односно колико производа и услуга може да се купи за њу. С обзиром
да је претходне три године (2015, 2016 и 2017) инфлација у збиру износила 6,1 одсто, далеко
већи број пензионера ће у ствари имати реално мању пензију чак и после повећања, него 2014.
године пре смањења. Само ће најмање пензије до 25.000 динара које око милион пензионара
бити једине реално веће него пре три године, али и то само за 1,8 одсто (на примеру пензије од
25.000 динара). Рецимо, поменута пензија од 37.100 динара биће номинално поново на истом
нивоу као 2014. али реално мања за 6,1 одсто. Пензија од 60.000 динара (из времена пре
смањења) и даље ће бити за 12 одсто мања реално и након повећања у јануару наредне године.
Међутим, цела ова рачуница занемарује период од три године у коме су пензионери примали
мању плату због доношења привременог закона о начину исплате пензија којим су пензије
смањене. Овај закон, након што је Уставни суд одбио да оцени његову законитост, налази се
пред Европским судом за људска права у Стразбуру и у случају да тамо "падне" држава би
морала да исплати стотине милиона евра одштете. Према рачуници Истиномера од почетка
2015. до августа 2017. године пензионерима је исплаћено 612 милиона евра мање него што је
требало (рачунајући годишња усклађивања по пређашњим законима). Ако узмемо у обзир да
од 1,73 милиона пензионера, њих милион уопште није осетило смањења, то значи да је ових
преосталих 730.000 поднело трошак од по у просеку 839 евра, односно око 100.000 динара у
ове три године.
Председник је у истом интервјуу пласирао и тезу да сви који траже да се пензије врате "траже
да се пензије у ствари смање за 86,6 одсто људи", као да смањење пензија има везе са
накнадним повећањима од 1,25 одсто у 2016, 1,5 одсто у 2017. и сада пет одсто у 2018. години.
Нико од пензионера који се жале већ три године на смањење пензија није тражио да се та
повећања укину онима којима пензија није смањивана, већ само да се врати део пензија узетих
2014. године, а који би требало да је стечена имовина уплатом пензијских доприноса у коју се
не сме дирати.
Када се ради о повећању плата у јавном сектору председник Вучић је истакао да ће просветари
након повећања од 10 одсто у јануару, и претходна два од четири, односно шест одсто у 2016. и
2017. имати највећу плату до сада, већу за 11 одсто него пре смањења. Узимајући у обзир само
запослене у основном и средњем образовању који су добијали поменута повећања, номинални
износ плате биће већи за 9,1 одсто него 2014, а у реалном износу рачунајући утицај инфлације
она ће бити већа за три одсто. Просечна плата у целом сектору образовања након повећања ће
према рачуници синдикалаца бити већа за осам одсто номинално, односно за нешто мање од
два одсто реално.
Плата од 407 евра? Невиђено.
У интервјуу смо сазнали и да је просечна нето плата у Србији 407 евра, према речима
председника, односно 406,2 евра како га је исправила ауторка интервјуа, као и да ће до краја
2018. бити 500 евра. И то су из неког разлога говорили о јулској плати мада је интервју рађен у
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новембру. Свеједно, према званичним подацима Републичког завода за статистику, ни у једном
месецу ове године просечна плата није достигла ни 406 ни 407 евра. У јулу је просечна нето
зарада износила 399 евра. Највише што је ове године плата добацила је 404 евра у септембру.
Најмања, изузимајући јануар који сезонски подбацује са платама (ове године 335 евра), био је
фебруар са 379 евра.

Једнаке плате тек за 217 година
Пише: У. М.

Иако постоје законске одредбе које гарантују равноправност полова, потпуну једнакост ћемо,
према статистичким подацима, достићи тек за 217 година.
Ово је била једна од тема конференције о оснаживању жена кроз запошљавање и подршку
сналажења у пословном амбијенту, у организацији “Дресс фор Суццесс Белграде” (Обучена за
успех Београд).
На трибини су изнети подаци истраживања Републичког завода за статистику, где се истиче да
су мушкарци у марту 2017. године примили 22 процента већу зараду него жене, а највећа
разлика заступљена је међу високообразованим, чак 37 посто. Такође, жене теже долазе до
посла, а лакше добијају отказ. Стопа незапослености је посебно висока међу млађим женама и
женама старости преко 45 година, као и код Ромкиња, избеглица и расељених лица.
- Овај облик дискриминације је тешко доказати и он није проблем само неразвијених друштва сматра повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић. Она додаје да оно што се
неће наћи у званичним подацима јесу животне ствари.
- Колико се сати сна жена одрекла, колико пута је одустала од службеног пута, напредовања на
послу, одрицања од едукације под теретом родне улоге и бриге о породици и деци, као и других
животних фактора због немогућности усклађивања приватне и пословне сфере живота нагласила је Јанковић.
Татјана Видаковић из Инфостуда нагласила је да се дискриминатроне одредбе компанија на
које наилазе односе на пол и године.
- Ми можемо да спречимо да се дискриминаторне одредбе појављују у огласима послодаваца,
али много је већи проблем онај са којим се суочавају дискриминисане групе, нарочито жене
када се појаве на разговору са послодавцем - рекла је Видаковић. Навела је истраживање од
пре неколико година које показује да у 66 посто случајева на интервју за посао женама буде
постављено питање везано за лични живот, брачно стање, и какви су јој планови по питању
породице, али да ни мушкарце понекад не заобиђу оваква питања.
Марјана Стевановић, лекторка и новинарка, говорила је о пројекту Родна равноправност, који
уређује у дневном листу Данас.
- У пројекту тематизујемо родна питања кроз најважније сфере друштвеног живота и рада.
Неједнаке плате и неједнак однос моћи има много дубље и комплексније узроке, које умногоме
можемо открити кроз анализу родне перспективе у традицији, култури, уметности, језику,
религији - каже Стевановић. Како је додала, треба узети у обзир чињеницу да је јавни простор
вековима припадао искључиво мушкарцима, док су га жене почеле освајати тек пре неколико
деценија.
Абрамовић: Циљ је да жене добију самопоуздање
Сандра Абрамовић, извршна директорка организације Дресс фор Суццесс, објаснила је значај
подршке женама на тржишту рада, подстицање економске независноси жена, обезбеђивање
пословне одеће као и мреже подршке и алатка за развој каријере како би постигле максималне
резултате на послу и у животу. "Између осталог, ми се бавимо едукацијом, преквалификацијом,
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психолошким тренинзима жена са циљем да нађу мотивацију у себи и добију самопоуздање",
навела је Абрамовић.

Руф: ММФ и Влада договорили повећање плата и пензија у 2018
Извор:Танјуг
ММФ: Настављају се снажне економске перформансе Србије
Шеф Мисије Међународног монетарног фонда Џејмс Руф изјавио је данас да су са Владом
Србије усаглашени кључни параметри за буџет за 2018. годину, који укључују и повећања плата
у јавном сектору и пензија од наредне године.
„Заједно са већим приходима за плате и пензије, планирани фискални дефицит је 0,7 одсто
БДП-а, што је ниво који не угрожава фискалну стабилност и даље смањење јавног дуга”, рекао
је Руф, наводи се у саопштењу ММФ-а.
Како је наведено, имајући у виду добре остварене резултате, влада планира да део новца из
већег фискалног простора и у овој години искористи за исплату бонуса пензионерима, као и за
бонусе одређеним категоријама запослених.
Руф је истакао да ММФ за ову годину прогнозира раст бруто домаћег производа Србије за два
одсто, а за 2018. за 3,5 одсто.
Говорећи о осмој ревизији, рекао је да је постигнут договор о политикама које су потребне како
би успешно закључили ревизију.
„Сви што је договорено да се уради до краја септембра је урађено, а структурне реформе су
настављене, мада у неким случајевима има кашњења”, рекао је Руф и додао да ће позитиван
извештај бити послат на одобрење Борду директора ММФ-а, који заседају, како се очекује, у
децембру.
Руф је нагласио да је приоритет за 2018. да се очувају тешко остварени добри фискални
резултати, па је потребно наставити подршку иницијативама за подстицање привредног раста,
као што су повећање јавних инвестиција и смањење пореских оптерећења за раднике са ниским
приходима.
Руф: Настављају се снажне економске перформансе Србије
Шеф Мисије Међународног монетарног фонда Џејмс Руф оценио је данас, на крају разговора о
осмој ревизији Стенд бај аранжмана из предострожности који је Србија закључила са овом
организацијом, да се настављају снажне економске перформансе Србије.
Он је додао да се то дешава иако су у првом кварталу биле привремено успорене због суше и
прекида у снабдевању електричном енергијом.
„Активности су остале снажне, подржане јаким растом извоза, јачањем потрошње и
инвестиција”, рекао је Руф на конференцији за новинаре у Народној банци Србије.
Он је додао да су услови на тржишту рада бољи, а приватни сектор отвара нова радна места, а
представници делегације похвалили су и пад стопе незапослености.
ММФ је за ову годину прогнозирао реални раст бруто домаћег производа Србије за 2017.
годину на два одсто , а за 2018. на за 2018. на 3,5 одсто.
Истакао је да је основна економска активност снажна и подржана интензивним извозом.
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Руф је указао да је успоравање проузроковано производним факторима, а не због слабе
потражње или фискалне контракције.
Рекао је да ММФ уочава побољшање и на тржишту рада, отварање великог броја радних места у
приватном сектору.
С обзиром на ниску инфлацију, како је пренео, ММФ сматра монетарну политику НБС
исправну, а у текућој години види добре фискалне резултате, додајући да је фискални баланс
близу позитивне нуле, што је пуно боље од пројектованог буџетског дефицита.
Руф је подвукао да за наредни буџет сматра да је приоритет очување фискалних достигнућа.
Према његовим речима неопходно је наставити са реформама државних предузећа, јер се још
увек касни у изналажењу солуција за проблематична предузећа, као што су МСК, Азората, РТБ,
Петрохемија, Ресавица.
„Биће потребно наставити са реформама јавне управе да би се побољшао квалитет јавних
услуга и смањили ризици. Веома је важно усвајање законодавства који се тиче плата у јамвом
сектору у децембру”, поручио је он.
Додао је да је неопходно даљи акценат ставити на јачање пословног окружења, подстицање
раста у којем водећу улогу има приватни сектор и раст незапослености.
Похвалио је даљи напредак Србије на Дуинг бизнис листи, и указао да још има простора за
побољшање везано за конкурентност и смањење препрека за бизнис.
С тим у вези је напоменуо модернизацију Пореске управе и рационализацију такси.
Рекао је да се радује унапред даљој сарадњи у постизању циљева даљег раста и приближавања
доходата западном нивоу.
Мисија ће закључке ове ревизије, како је најавио, послати Борду директора ММФ на одобрење,
а уколико Борд да позитивну оцену, то ће Србији ослободити додатних 119,4 милиона евра, што
је укупно до сада 1,05 милијарди евра, од укупно 1,2 милијарде.
ММФ подсећа да су се српске власти определиле да не повлаче тај новац.
Након осме ревизије се Програм ММФ-а завршава у фебруару идуће године.
Суфицит буџета на крају октобра милијарду евра испред плана
Министар финансија Душан Вујовић је изјавио данас да је Србија на крају октобра имала
суфицит републичког буџета од 79,4 милијарде динара и истакао да је резултат на фискалној
страни много бољи него што је било ко могао да очекује - за више од милијарду евра бољи од
ревидираног плана.
Вујовић је на конференцији за новинаре поводом осме, завршне ревизије трогодишњег
аранжмана из предострожности са ММФ, рекао да смо на почетку године планирали дефицит
од 1,7 одсто укључујући пројекте који претходне године нису биле у саставу републичког
буџета.
„Средином године смо ревидирали дефицит на 1,1 одсто, а крајем октобра смо имали суфицит
79,4 милијарди евра републичког буџета и очекиваних око 93 или 94 милиајрде динара
суфицит буџета опште државе. То је резулатат који нико није очекивао, толико добар - за више
од милијарду евра испред ревидираног плана”, нагласио је Вујовић.
Када је реч о привредном расту, Вујовић је рекао да упркос томе што је за ову годину пројекција
смањена на два одсто нема разлога за панику и да се остаје при томе да ће привредни раст у
2018. бити 3,5 одсто, као и да је то конзервативна процена.
Како каже, успоравање раста није рецесионе природе већ је до тога дошло услед спољних
фактора, пре свега околности у пољопривреди и енергетици.
Вујовић је рекао да је у питању циклични каратер и да нема разлога за забринутост.
Гувернер: Интересовање за улагања у Србију ојачало динар
Повећано интересовање за улагања у Србију је разлог због ког је динар ојачао, рекла је данас
гувернер Народне банке Србије (НБС) Јоргованка Табаковић.
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„Од априла месеца имамо континуирани притисак на јачање динара који се огледа кроз
прилив страних директних инвестиција и прилив портфолио инвестиција. Милијарду и
стодеведесет милиона евра смо купили до данашњег дана. У плусу смо нето преко 845 милиона
евра”, рекла је Табаковић.
Она је истакла да је држава имала већу понуду евра него што је била тражња и у последњој
недељи штедње, каже, забележена је неуобичајена тенденција да се подиже штедња и купују
динари.
„То је зато што су људи схватили да је исплативије улагати и штедети у динарима”, напомиње
она.
У прва три квартала прилив по основу дознака је износио две милијарде евра, што је уназад три
године уобичајена појава, рекла је Табаковић и додала да је разлог јачања динара повећано
интересовање за улагање у Србију, али и у динар.
„За нас је похвална сама чињеница да смо већ два пута снижавали каматну стопу по 0,25
процената”, навела је гувернер, и објаснила да одлуке о рефрентној каматној стопи НБС доноси
на основу процене свега онога што се дешава у свету, од геополилитичких тензија до
монетарних политика водећих централних банака.
Табаковић: Стране инвестиције до краја године 2 милијарде евра
Директне стране инвестиције у Србији до краја године биће око две милијарде евра, изјавила је
данас гувернерка Народне банке Србије (НБС) Јоргованка Табаковић.
Табаковић је истакла да ће 17. новембра НБС изаћи са коначним резултатима о расту страних
директних инвестиција, чији је раст ревидиран са 1,5 милијарди на 1,7 милијарди, а како каже,
одговорно може да тврди да ће оне бити око две милијарде евра до краја године и да ће
превазићи најоптимистичнија очекивања.
Гувернер је навела да се до постигнутих резултата у очувању ниске и стабилне инфлације није
дошло ни једноставно ни лако, и оценила да су улагања страних инвеститора у динарске
хартије од вредности показатељ њиховог поверења у монетарну и фискалну политику државе.
Табаковић је то илустровала чињеницом да је 2014. године на дужничке седмогодишње
харртије од вредности камата била 14 процената, а данас је трошак за седмогодишње хартије
5,0 процената.
Истичући да су „седмогодишње хартије од вредности у октобру 'плануле'“, она је објаснила да је
и то један од разлога јачања динара.
Такође је навела да „Србија има 10,6 милијарди евра девизних резерви, а нето резерве су 8,9
милијарди” и да је то разлог зашто Србији није била потребна финансијска подршка ММФ-а.
Табаковић је указала на то да су монетарна и фискална политика међусобно повезане и
координисане на исти начин као што су повезани политичка и финансијскла стабилност и
закључила да „не бисмо могли да говоримо о овим резултатима да сви потези који се тичу
монетарне политике и НБС нису кооординисани са министарством финансија”.
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Руф: ММФ и Влада договорили повећање плата и пензија у 2018-тој
Извор: Танјуг

БЕОГРАД: Шеф Мисије Међународног монетарног фонда Џејмс Руф изјавио је данас да су са
Владом Србије усаглашени кључни параметри за буџет за 2018. годину, који укључују и
повећања плата у јавном сектору и пензија од наредне године.
„Заједно са већим приходима за плате и пензије, планирани фискални дефицит је 0,7 одсто
БДП-а, што је ниво који не угрожава фискалну стабилност и даље смањење јавног дуга“, рекао
је Руф, наводи се у саопштењу ММФ-а.
Како је наведено, имајући у виду добре остварене резултате, влада планира да део новца из
већег фискалног простора и у овој години искористи за исплату бонуса пензионерима, као и за
бонусе одређеним категоријама запослених.
Руф је истакао да ММФ за ову годину прогнозира раст бруто домаћег производа Србије за два
одсто, а за 2018. за 3,5 одсто.
Говорећи о осмој ревизији, рекао је да је постигнут договор о политикама које су потребне како
би успешно закључили ревизију.
„Сви што је договорено да се уради до краја септембра је урађено, а структурне реформе су
настављене, мада у неким случајевима има кашњења“, рекао је Руф и додао да ће позитиван
извештај бити послат на одобрење Борду директора ММФ-а, који заседају, како се очекује, у
децембру.
Руф је нагласио да је приоритет за 2018. да се очувају тешко остварени добри фискални
резултати, па је потребно наставити подршку иницијативама за подстицање привредног раста,
као што су повећање јавних инвестиција и смањење пореских оптерећења за раднике са ниским
приходима.

Бела књига: Пословна клима у Србији боља него пре 10 година
Извор:Танјуг
БЕОГРАД: Савет страних инвеститора оценио је да је пословна клима у Србији данас далеко
боља него пре 10 година, пише у предговору „Беле књиге“ за 2017. годину, коју потписује
председница Јана Михајлова, регионална директорка компаније „Нестле Адријатик“, пише
данашња „Политика“.
У овогодишњем издању „Беле књиге“, у које је „Политика“ имала увид, констатује се да у
протекле три године привреда бележи сталан напредак.
Фискална консолидација, смањење буџетског дефицита и већа запосленост у приватном
сектору позитивни су сигнали за стране инвеститоре који сведоче да је достигнут одређен ниво
макроекономске стабилности. Следећи корак је јачање српске привреде, а унапређење њене
конкурентности, отпорности и привлачности за инвеститоре требало би да одржи и повећа
стопе раста, наводи се у том документу.
Страни инвеститори поручују да поштују настојања нових власти да унапреде пословну климу и
наставе реформе, али оцењују да овогодишњи учинак није надмашио остварено претходне
године, због чега је главни задатак да се реформе брже спроводе.
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Како су нагласили, брзина спровођења рефоми и њихова суштинска примена је оно што стално
треба да се побољшава.
Страни инвеститори остају при ставу да би приватизација државних предузећа значајно
повећала ефикасност и продуктивност привреде и створила пословно окружење у ком важе
једнака правила за све, а уједно ће допринети и даљем јачању приватног сектора. Подсећа се и
на то да пословна заједница годинама уназад позива да се смањи непотребна бирократија и
спроведе реформа јавне управе.
Због тога Савет подржава све што нова влада предузима да побољша ефикасност државне
управе и квалитет јавних услуга путем иновације и дигитализације и додаје да јеосновао нови
радни одбор за електронско пословање како би допринео да се искористе нове пословне
прилике и допринео успостављању законодавног оквира за убрзану дигитализацију, наводи
београдски лист.

Стигла једнократна помоћ, а након Нове године и пет одсто повишице
Аутор:Љубинка Малешевић
Преко 1,7 милиона пензионера добило је јуче једнократну помоћ од 5.000 динара. Ту помоћ
добили су како пензионери у Србији, тако и наши држављани у иностранству.
То је само први део “награде” пензионерима, јер од Нове године пензије за све кориснике
Фонда ПИО биће увећане за пет одсто. Ваља подсетити да су пензионери ове године добили
повећање од 1,5 одсто, а прошле од 1,25 одсто.
Када се то што су добили претходне две године сабере са овим што следи произилази да су
пензионери и поред Закона о превременом умањењу пензија , који је на неки начин “замрзао”
њихове принадлежности, ипак добили пензије веће за 7,75 одсто.
За више од милион пензионера то трогодишње повећање од 7,75 одсто јесте повећање које је
довело да имају пензије веће него икад, док за око 700.000 најстаријих још није вратило на
износ који је имао 2014.
Иначе, просечна пензија у Србији је 23.820 динара. Повећање на тај износ од пет одсто је 1.191
динар, па ће пензионери од Нове године у просеку добијати 25.011 динара.
Или, пензионери који тренутно примају 18.000 од Нове године имаће 18.900, они са садашњих
35.000 имаће 36.750 док они са 55.000 добијаће 57.750 динара.
Очекује се, а такве најаве стигле су и од надлежних, да би током ове године могло бити укинут
и Закон о привременом умањењу пензија , што би значило да се пензије усклађују у складу са
Законом ПИО односно 1. априла и 1. октобра у складу са кретањем потрошачких цена.
Председник пензионера Србије Ђуро Перић не очекује да се Закон о привременом умањењу
пензија укине наредне године.
Подсећа да се одредба Закона ПИО о усклађивању пензија два пута годишње са инфлацијом не
поштује још од 2012, односно две године раније него што је уведена штедња зарад финансијске
консолидације.
По њему, то би значило да се финансијска консолидација и штедња и даље воде преко
пензионерског џепа.
Пензионери с нестрпљењем очекују и крај године за када је најављена евентуална могућност
укидања превремене пензије када се испуне старосни услови за пензионисање.
Наиме, СССС поново је писао српској премијерки Ани Брнабић и тражио да се коначно
прекине кажњавање грађана који одлазе у превремену старосну пензију.
Но, судећи по изјави министра финансија Душана Вујовића ово питање неће скоро бити
решено, јер смара да ако се желе променити партаметри за превремену пензију морају се
мењати праметри целог пензијског система.
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Објашњава да су привремене пензија суштинске природе пензијског система.
Не постоје две пензије. Ако рачунате ранију то је нешто друго, пошто очекивано трајање
живота ако одлазите у пензију са 60 година је другачије од оног када одлазите са 65. Сви
пензиони системи у свету дају две цифре, нагласио је Вујовић.

ММФ хвали, а и критикује - касне решења за јавна предузећа
Аутор:Маја Ђурић

Порука званичника ММФ-а гласи: Србија је остварила добре економске резултате. Уз једно
АЛИ - касни се у реструктурирању јавних предузећа, што остаје највећи изазов и у наредном
периоду. У ком је и неизвесно какву ће ММФ имати улогу.
Овако су последњи пут у оквиру трогодишњег аранжмана, пред бројне камере у Влади Србије,
представници ММФ-а изашли да би изнели своје виђење стања српских финансија. У поређењу
са 2015. годином, када је аранжман склопљен, актуелна економска ситуација је - кажу - "далеко
боља".
"И даље се бележе добри економски резултети, упркос привременом успоравању раста, који је
углавном проузрокован сушом и поремећајима у производњи електричне енергије. Очекујемо
раст БДП-а од 2% у 2017. а 3,5 одсто у 2018. години. Инфлација би требало да остане близу
средине циљаног распона Народне банке...", изјавио је шеф мисије ММФ-а Џејмс Руф.
Обраћању новинарима у Влади Србије претходила је посета представника ММФ-а Андрићевом
венцу, где су о стању јавних финансија, реформи јавних предузећа и оквиру буџета за 2018.
годину разговарали и са председником Србије. Заједнички став Вучића и Руфа гласи: у 2018.
приоритет је очување оствареног.
"За буџет у 2018. години приоритет је да се очувају достигнућа у фискалној области уз подршку
иницијативама које би требало да подстакну раст - веће јавне инвестиције и мањи порези за
раднике са ниским нивоом дохотка", рекао је Руф.
Критике нису изостале, јер се касни са изналажењем решења за проблематична јавна
предузећа - Азотару, РТБ Бор, Петрохемију, Ресавицу, МСК. Из ММФ-а кажу: то остаје највећи
изазов за Србију. Спремни су да помогну и на даље, кроз нови инструмент - "чуваркућу".
"Ја лично бих волео да се сарадња настави све док не будемо сигурно у зони такозваног
инвестиционог грејда, односно рејтинга", каже министар финансија Душан Вујовић.
Професор Економског факултета Милојко Арсић за Н1 каже: Србија ће имати користи и од
потенцијалног саветодавног програма, јер ће ММФ давати савете Влади како да спроводи
неопходне реформе.
"Добро је да имамо неког страног контролора, али истовремено и да имамо мало већу слободу у
формулисању економске полотике, да покажемо да можемо и сами да спроводимо добру
политику у дужем временском периоду", каже Арсић.
Нова сарадња или ипак - не, коначна одлука биће позната почетком 2018.
Текући аранжман из предустрожности у вредности од 1,2 милијарде евра траје до фебруара
2018.године, а подсећамо да Србија није користила одобрена средства.
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Арсић: Лоши фактори привредног раста нису приоритет Владе
Аутор:Јелена Петровић
Фундаментални фактори привредног раста су лоши и нисам сигуран да је решавање тих
питања приоритет актуелне владе, каже професор Милојко Арсић. На првом месту истакао је
као проблем владавину права, затим неефикасну државу која расипа знатна средства,
некомпетентну управу, висок степен корупције, неизграђену инфраструктуру...
Мисија Међународног монетарног фонда, коју предводи Џејм Руф, окончала је завршну
ревизију текућег трогодишњег аранжмана са Србијом. Према речима Руфа, Србија бележи
добре економске резултате, упркос успоравању почетком године, због суше и поремећаја у
производњи струје.
Трогодишњи арнажман са ММФ-ом истиче крајем фебруара 2018. Каква ће бити сарадња
Србије са том институцијом после тога?
Милојко Арсић, професор на Економском факултету, сматра да ће даља сарадња бити
политичка одлука, и додаје да ће постојати нека врста саветодавне улоге ММФ. Оценио је, у
Дану уживо, да је Србија до сада имала више успеха у економији кад је била под надзором
ММФ.
Биљана Степановић, уредница Нове економије, каже да лично није љубитељ ММФ, али се
слаже са професором да је Србији био потребан као нека врста контролора. Сматра да ће се
задржати нека врста аранжмана са ММФ и додаје да би волела да се не повлаче неки кредити.
Наставак те сарадње, према мишљењу гошће Дана уживо, одговара и ММФ и нашој власти.
ММФ-у је, сматра, битно да покажу неком свом шефу како су били успешни овде, а нашим
властима да се хвали ММФ-ом и ако треба да повуче неке непопуларне потезе, да каже - то нам
тражи ММФ.
Професор Арсић наводи да постоји неколико врста тих саветодавних аранжмана, кад ММФ даје
одређене савете и препоруке за економску политику и реформе, а затим прати та кретања.
Након позитивних препорука ММФ повећавају се инвестиције, додао је. Негативна оцена би
неповољно утицала на кредитни рејтинг, на камате по којима се задужујемо, што би утицало на
инвестиције у Србији, наводи Арсић.
Говорећи о расту, Степановићева подсећа да ММФ сада предвиђа два одсто за ову, а 3,5 одсто за
идућу годину, али додаје да смо и даље најслабији у региону. Румуни су постигли бум од 5,7 или
5,8 раста, све друге земље региона имају већи раст, и ја не могу да се одушевим овим - једва два
посто, додаје.
Арсић процењује да бисмо, да није било суше, имали раст од три посто, док је тренд раста у
другим земљама четири одсто. Ми можемо имати раст од 3,5 до 4 одсто идуће године, али као
последицу враћања пољопривреде на нормалан ниво, додао је.
О расту и проблемима српске привреде, инвестицијама...
Професор оцењује да су неке ствари добро урађене - смањен је фискални дефицит, смањена је
инфлација, остварен је напредак око пословања предузећа - али да смо лоше пласирани по
другим, фундаменталним факторима привреде. На првом месту истакао је као проблем
владавину права, затим неефикасну државу која расипа значајна средства, некомпетентну
управу, висок степен корупције, неизграђену инфраструктуру. То су ствари у којима Србија не
показује напредак, навео је.
"На другој листи Светске банке, која се релативно ретко помиње а није мање важна, а која се
односи на квалитет управљања од стране државе, Србија се налази на 105. месту у свету од 215,
и нема неког напретка. То је врло лош пласман за земљу из овог дела света", додао је.
Фундаментални фактори привредног раста су лоши и нисам сигуран да је решавање тих
питања приоритет актуелне владе, истакао је.
13

Степановићева је истакла да су људи, након смањених плата и пензија, поднели највећи терет у
уравнотежењу јавних финансија. Подсећа да је у том уравнотежењу Србија ишла на смањење
расхода, и додаје да нисмо довољно урадили у сектору јавних предузећа. "На једној страни
смањујете плате и пензије, а с друге стране, вам се ту новац одлива".
Председник државе преговара са представницима ММФ и представницима инвеститора, а не
председник Владе и то је кршење закона и указује инвеститору да нешто није у реду, оцењује
Степановић
Најважнија ствар је, оцењује исто Степановић, владавина права и правна држава. Председник
државе преговара са представницима ММФ и представницима инвеститора, а не председник
Владе и то је кршење закона, наводи гошћа Н1 и додаје да инвеститори и ту виде да нешто није
у реду.
Професор Арсић истиче да ова влада није успела да реализује ни скромно повећање јавних
инвестиција, за шта је био повољан период. Смањење пореза је пожељно, али ове мере не би
смеле да доведу у питање фискални дефицит који не сме да пређе један одсто БДП, каже.
"Повећали смо плате више него што је трербало, било је боље да је повећање плата било мало
мање, и то би дало већи простор за смањивање пореза и повећање инвестиција".
Арсић додаје да су укупне инвестиције, које износе 18 одсто, БДП ниске и то је оно што
спречава Србију да расте.
"Стране инвестиције су релативно довољне и високе, то је једини сегмент који је добар. Србији
недостају државне инвестиције које би требало да буду за 300 или 400 милиона евра годишње
веће. Имамо уговорене послове и имамо новац, али очигледно да постоји лоше управљање
јавним предузећима да то не можемо да реализујемо", каже Арсић.
Додаје да је мало и приватних инвестиција, јер је лош амбијент за пословање привреде, а и
профити су релативно мали.
Степановић каже су људи који су започели бизнис у великој неизвесности и наводи пример да
Пореска управа по две године не шаље људима решења о порезу. Пореска не шаље решења о
обавезама у будућности, а не знате за претходну годину и ону пре ње, и само добијете удар,
истиче.
Док говоримо о смањењу пореске стопе, она се односи само на оне који плаћају порез, дајте да
проширимо обухват, рекла је Степановићева наводећи да не издају сви фискалне рачуне.
Удео дуга у БДП-у пао је са око 75 одсто на 65 одсто, пада и трошак тог дуга. Каматне марже
које плаћамо на светским финансијским тржиштима знатно су смањене са преко 5,5 одсто, пре
свега четири или пет година, на 1,3 одсто. Повољнији услови под којима враћамо кредите
резултат су реформи, каже министар финансија.
На питање да ли се слаже са том оценом и да ли ту има и утицаја кретања на светским
финансијским тржиштима, Арсић каже да је у питању и једно и друго. Арсић каже да су опште
каматне стопе на историјском минимуму, а и да је апсолутни ниво дуга опао због слабљења
долара према евру.
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ДИСКРИМИНАЦИЈА ЖЕНА У СРБИЈИ Послодовци лакше отпуштају
запослене, даме краће спавају, и примају 10.000 мање од мушкараца
Извор:Танјуг
Највећи број притужби које стижу на адресу Повереника за заштиту равноправности је
дискриминација жена у сфери рада и запошљавања, каже повереница Бранкица Јанковић.
Она је нагласила да су жене често суочене са чињеницом да су мање плаћене од мушкараца за
исти посао, често их пребацују на ниже радно место, дискриминисане су на тржишту рада.
"Тренутно водимо један случај по основу притужбе за неједнак рад у државном сектору. Биће
то један од већих изазова за институцију и видећемо како ће се завршити, тек смо почели",
рекла је Јанковић на конференцији "Обучена за успех".
Појашњава да оно што се не види и што се никада неће наћи у званичним статистикама, а то је
податак колико су се жене одрекле сна да би испунила породичне и пословне обавезе, колико
пута је одустала од напредовања, едукације, пословног пута због немогућности да ускладу
приватне и пословне обавезе.
Додаје да је најтеже оним женама које су бринуле о деци и са четрдесетак година желе нешто
да промене у свом животу. Први разговор за посао је за њих озбиљан стрес и озбиљна
препрека.
"Ту вам неће помоћи ниједан документ, стратешки план, јер немате шта да обучете, немате
адекватну гардеробу, не осећате се сигурно. То је озбиљан стрес и озбиљна препрека",
појаснила је она.
Представница Инфостуда Татјана Видаковић каже да се често сусрећу са дискриминаторним
одредбама у огласима за посао које им достављају послодавци и да се та дискриминација
најчешће односи на пол и године.
Она каже да радом са послодавцима спречавају да се у огласу за посао неко дискриминише, али
да дискриминацију не могу да спрече када кандидат оде на разговор за посао.
Питања која се тичу приватног живота често се постављају и то чешће оним кандидатима који
треба да раде на оперативним пословима, ређе онима на менаџерским позицијама.
"У Инфостуду имамо црну листу послодаваца који етички не поступају и чије огласе за посао не
стављамо на наш портал", нагласила је Видаковић.
Статистике показују да су у марту месецу ове године просечна плата за мушкарце била 55.256
динара, док је за жене 45.450 динара, а највећа је разлика у платама међу високообразованим
кадровима.
Према истраживању Удружења пословних жена, чак 80 одсто испитаница сматра да нису
равноправне са својим мушким колегама, да теже долазе до посла и лакше добијају отказ.
Оснаживање жена које су на друштвеним маргинама да лакше дођу до посла циљ је
организације Дресс фор Суццесс Wорлд Wиде која пружа подршку женама у 158 градова у 27
држава у свету. Од недавно ради и у Београду.
Организација оснажује жене, обезбеђује им адекватну пословну гардеробу, шминку, фризуру
како би сигурне у себе направиле прве пословне кораке.
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Гувернерка НБС: "Одговорно тврдим да ће директне стране
инвестиције у 2017. бити ДВЕ МИЛИЈАРДЕ евра"
Извор:Танјуг

Директне стране инвестиције у Србији до краја године биће око две милијарде евра, изјавила је
данас гувернерка Народне банке Србије (НБС) Јоргованка Табаковић.
Табаковић је истакла да ће 17. новембра НБС изаћи са коначним резултатима о расту страних
директних инвестиција, чији је раст ревидиран са 1,5 милијарди на 1,7 милијарди, а како каже,
одговорно може да тврди да ће оне бити око две милијарде евра до краја године и да ће
превазићи најоптимистичнија очекивања.
Гувернер је навела да се до постигнутих резултата у очувању ниске и стабилне инфлације није
дошло ни једноставно ни лако, и оценила да су улагања страних инвеститора у динарске
хартије од вредности показатељ њиховог поверења у монетарну и фискалну политику државе.
Табаковић је то илустровала чињеницом да је 2014. године на дужничке седмогодишње
харртије од вредности камата била 14 процената, а данас је трошак за седмогодишње хартије
5,0 процената.
Истичући да су "седмогодишње хартије од вредности у октобру 'плануле'", она је објаснила да је
и то један од разлога јачања динара.
Такодје је навела да "Србија има 10,6 милијарди евра девизних резерви, а нето резерве су 8,9
милијарди" и да је то разлог зашто Србији није била потребна финансијска подршка ММФ-а.
Табаковић је указала на то да су монетарна и фискална политика медјусобно повезане и
координисане на исти начин као што су повезани политичка и финансијскла стабилност и
закључила да "не бисмо могли да говоримо о овим резултатима да сви потези који се тичу
монетарне политике и НБС нису кооординисани са министарством финансија".

Бела књига: Пословна клима у Србији далеко боља него пре 10 година
Извор:Танјуг
Савет страних инвеститора оценио је да је пословна клима у Србији данас далеко боља него пре
10 година, пише у предговору "Беле књиге" за 2017. годину, коју потписује председница Јана
Михајлова, регионална директорка компаније "Нестле Адријатик", пише данашња "Политика".
У овогодишњем издању "Беле књиге", у које је "Политика" имала увид, констатује се да у
протекле три године привреда бележи сталан напредак.
"Фискална консолидација, смањење буџетског дефицита и већа запосленост у приватном
сектору позитивни су сигнали за стране инвеститоре који сведоче да је достигнут одређен ниво
макроекономске стабилности. Следећи корак је јачање српске привреде, а унапређење њене
конкурентности, отпорности и привлачности за инвеститоре требало би да одржи и повећа
стопе раста", наводи се у том документу.
Страни инвеститори поручују да поштују настојања нових власти да унапреде пословну климу и
наставе реформе, али оцењују да овогодишњи учинак није надмашио остварено претходне
године, због чега је главни задатак да се реформе брже спроводе.
Како су нагласили, брзина спровођења рефоми и њихова суштинска примена је оно што стално
треба да се побољшава.
Страни инвеститори остају при ставу да би приватизација државних предузећа значајно
повећала ефикасност и продуктивност привреде и створила пословно окружење у ком важе
једнака правила за све, а уједно ће допринети и даљем јачању приватног сектора. Подсећа се и
на то да пословна заједница годинама уназад позива да се смањи непотребна бирократија и
спроведе реформа јавне управе.
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Због тога Савет подржава све што нова влада предузима да побољша ефикасност државне
управе и квалитет јавних услуга путем иновације и дигитализације и додаје да јеосновао нови
радни одбор за електронско пословање како би допринео да се искористе нове пословне
прилике и допринео успостављању законодавног оквира за убрзану дигитализацију, наводи
"Политика".

ММФ о договору са Владом Србије: Повећање плата и пензија у 2018.
Извор:Танјуг

Шеф Мисије Међународног монетарног фонда Џејмс Руф изјавио је данас да су са Владом
Србије усаглашени кључни параметри за буџет за 2018. годину, који укључују и повећања плата
у јавном сектору и пензија од наредне године.
Заједно са већим приходима за плате и пензије, планирани фискални дефицит је 0,7 одсто
БДП-а, што је ниво који не угрожава фискалну стабилност и даље смањење јавног дуга“ , рекао
је Руф, наводи се у саопштењу ММФ-а.
Како је наведено, имајући у виду добре остварене резултате, влада планира да део новца из
већег фискалног простора и у овој години искористи за исплату бонуса пензионерима, као и за
бонусе одређеним категоријама запослених.
Руф је истакао да ММФ за ову годину прогнозира раст бруто домаћег производа Србије за два
одсто, а за 2018. за 3,5 одсто.
Говорећи о осмој ревизији, рекао је да је постигнут договор о политикама које су потребне како
би успешно закључили ревизију.
Сви што је договорено да се уради до краја септембра је урађено, а структурне реформе су
настављене, мада у неким случајевима има кашњења“ , рекао је Руф и додао да ће позитиван
извештај бити послат на одобрење Борду директора ММФ-а, који заседају, како се очекује, у
децембру.
Руф је нагласио да је приоритет за 2018. да се очувају тешко остварени добри фискални
резултати, па је потребно наставити подршку иницијативама за подстицање привредног раста,
као што су повећање јавних инвестиција и смањење пореских оптерећења за раднике са ниским
приходима.
Он је оценио, на крају разговора о осмој ревизији Стенд бај аранжмана из предострожности
који је Србија закључила са овом организацијом, да се настављају снажне економске
перформансе Србије.
Он је додао да се то дешава иако су у првом кварталу биле привремено успорене због суше и
прекида у снабдевању електричном енергијом.
„ Активности су остале снажне, подржане јаким растом извоза, јачањем потрошње и
инвестиција“ , рекао је Руф на конференцији за новинаре у Народној банци Србије.
Он је додао да су услови на тржишту рада бољи, а приватни сектор отвара нова радна места, а
представници делегације похвалили су и пад стопе незапослености.
Руф је указао да је успоравање проузроковано производним факторима, а не због слабе
потражње или фискалне контракције.
Рекао је да ММФ уочава побољшање и на тржишту рада, отварање великог броја радних места у
приватном сектору.
С обзиром на ниску инфлацију, како је пренео, ММФ сматра монетарну политику НБС
исправну, а у текућој години види добре фискалне резултате, додајући да је фискални баланс
близу позитивне нуле, што је пуно боље од пројектованог буџетског дефицита.
Руф је подвукао да за наредни буџет сматра да је приоритет очување фискалних достигнућа.
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Према његовим речима неопходно је наставити са реформама државних предузећа, јер се још
увек касни у изналажењу солуција за проблематична предузећа, као што су МСК, Азората, РТБ,
Петрохемија, Ресавица.
„ Биће потребно наставити са реформама јавне управе да би се побољшао квалитет јавних
услуга и смањили ризици. Веома је важно усвајање законодавства који се тиче плата у јавном
сектору у децембру“ , поручио је он.
Додао је да је неопходно даљи акценат ставити на јачање пословног окружења, подстицање
раста у којем водећу улогу има приватни сектор и раст незапослености.
Похвалио је даљи напредак Србије на Дуинг бизнис листи, и указао да још има простора за
побољшање везано за конкурентност и смањење препрека за бизнис.
С тим у вези је напоменуо модернизацију Пореске управе и рационализацију такси.
Рекао је да се радује унапред даљој сарадњи у постизању циљева даљег раста и приближавања
доходака западном нивоу.
Мисија ће закључке ове ревизије, како је најавио, послати Борду директора ММФ на одобрење,
а уколико Борд да позитивну оцену, то ће Србији ослободити додатних 119,4 милиона евра, што
је укупно до сада 1,05 милијарди евра, од укупно 1,2 милијарде.
ММФ подсећа да су се српске власти определиле да не повлаче тај новац.
Након осме ревизије се Програм ММФ-а завршава у фебруару идуће године.

СИНДИКАЛЦИ ПОШТЕ ПИТАЈУ ДИРЕКТОРКУ Миро, где и кад си
завршила факултет?!
Аутор: Ивана Жигић

За сва дешавања у „Пошти Србије” крива је директорка тог предузећа Мира Петровић, која се
на тој функцији и нашла искључиво као политички кадар, а не стручно лице, поручили су јуче
из Самосталног синдиката поштанских радника Србије.
Синдикалци су огорчени због њене оцене да су поштански радници који протестују „група
неодговорних људи”.
- Сви запослени у „Пошти Србије“ данас, као и претходних година, вредно раде, а друже се у
своје слободно време испред главних поштанских центара у Београду и Новом Саду. На овај
начин запослени исказују своје назадовољство стањем у својим новчаницима и у предузећу.
Госпођа Петровић нас назива групом неодговорних људи, а управо је супротно, неодговорни су
они који нису спремни да се боре за своје породице и своје предузеће - истакао је Зоран
Павловић, председник Синдиката.
Он је истакао да су радници забринути да ће се оваквим вођењем „Пошта Србије“ урушити у
релативно кратком року, а они остати без посла.
- На челним функцијама у предузећу налазе се особе које су јуче дошле у предузеће
захваљујући личним или страначким везама. Стручни људи који су годинама радили у
„Пошти” су је напустили или су склоњени у страну - истакао је он, те поручио да је једино
непримерено то што је Петровићева још на челној функцији у предузећу.
- Оно што треба да објасните поштанској и јавности Србије јесте са колико сте година завршили
високу струковну школу или факултет и који? Када сте и где били на руководећем радном
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месту и која стручност вас је препоручила да будете директор тако једног великог и за државу
значајног система? За добробит „Поште“, њених радника и грађана Србије било би добро да
одете што пре. Уосталом, ако смо добро информисани, ваше в. д. стање је истекло још 12.
септембра - јавно се обратио Петровићевој.
Павловић напомиње да је она поносно изјавила да дежура и герилски се бори 24 сата.
- Па нисмо ваљда у рату? Но, ако ви дежурате 24 сата, и ми ћемо од данас почети да се дружимо
24 сата - шаљиво је поручио Павловић, те додао да је директорка, уместо да разговара са
радницима, позвала полицију.
- А са наших леђа дере кожу за себе, своје сараднике и миљенике - закључили су у Синдикату.
Састанак код министра Љајића
Представници Синдиката поштанских радника су имали састанак са министром трговине
Расимом Љајићем, на којем су поновили своје захтеве, али и додали да траже разрешење
директорке Мире Петровић, као и председника и чланова НО, те затражили да се заустави
притисак и претње запосленима који у своје слободно време исказују незадовољство дружењем
испред главних поштанских центара у Београду и Новом Саду. Љајић је објаснио да већина
ових захтева нису у надлежности његовог министарства, али да ће у што скорије време
упознати председницу Владе са њима, а захтеви ће у четвртак бити изнети и на седници Владе.

ШТРАЈК У ЈП ПОШТА СРБИЈЕ: Радници настављају блокаду,
директорка жестоко оптужује
Извор:Курир/ М. Б.
Министар трговине Расим Љајић саслушао је јуче захтеве незадовољних радника ЈП “Пошта
Србије”.
Чланови Самосталног синдиката поштанских радника траже повећање зарада и исплате зараде
из добити, постављање новог директора, побољшање материјалног и радно-правног положаја.
- Министар Љајић је обећао да ће упознати с нашим проблемима премијерку Ану Брнабић и
Владу Србије и да ће учинити све што може да нам помогне како би се наши проблеми решили
- каже Зоран Павловић, председник синдиката.
И док он најављује да ће незадовољни радници наставити да се окупљају испред главног
поштанског центра у Земуну, директорка ЈП “Пошта Србије” Мира Петровић их оптужује за
диверзију:
- Мала група неодговорних људи блокира жилу куцавицу система “Поште Србије”. То није
штрајк јер протест није пријављен и не знамо који би нас државни орган заштитио јер се сви
склањају од одговорности.
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