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Синдикат: Станови по повољним ценама за раднике
Веће Савеза самосталних синдиката Србије снажно подржава намеру државе да изгради
станове по повољним ценама за припаднике служби безбедности, али тражи да буде једнака
према сваком свом грађанину и да и осталим радницима, под једнаким условима, омогући да
реше своје стамбено питање.
Србија не може да постоји без радника, који су есенција друштва и само они стварају нову
вредност, навео је СССС.
Зато тражимо, истиће СССС, да се и радницима из производње, професорима, лекарима и
свима који доприносе напретку друштва, а немају могућности да по тржишним условима дођу
до „крова над главом“, омогући да реше ово егзистенцијално питање.
У саопштењу се додаје да би таква могућност била у складу и са највљеним мерама власти за
подстицање рађања и заустављање пада наталитета у Србији.

На западном Балкану 231.000 новозапослених
Извор: ФоНет
У Србији раст запослености 4,3 одсто, а 29 одсто младих је незапослено
Пораст запослености од 3,9 одсто у протеклих годину дана довео је до пораста броја запослених
од укупно 231.000 у шест земаља Западног Балкана, каже се у извештају „Трендови на тржишту
рада Западног Балкана у 2018‟.
Извештај су данас представили Светска банка и Бечки институт за међународне економске
студије.
Стопа незапослености такође је опала са 18,6 одсто на 16,2 одсто, што су историјски ниске
вредности у неким од земаља.
Најбоље перформансе у смислу запослености показало је тржиште рада на Косову – повећање
од 9,2 одсто, затим у Србији (4,3 одсто), Црној Гори (3,5 одсто), Албанији (3,4 одсто), БЈР
Македонији (2,7 одсто) и Босни и Херцеговини (1,9 одсто). Упркос овом напретку, међутим,
ниске стопе активности – нарочито међу женском популацијом и младима – заједно са
високим стопама дугорочне незапослености и са распрострањеношћу неформалне
запослености и даље представљају изазове за привредни раст у региону.
Незапосленост међу младима која износи 37,6 одсто представља кључни изазов за регион.
Ипак, ова стопа је у паду у односу на прошлу годину и скоро све земље региона имају најнижу
стопу незапослености младих од 2010. године. Стопе незапослености се крећу од 29 одсто у
Црној Гори
и Србији, па до преко 50 одсто на Косову. У извештају се напомиње да може бити потешкоћа да
се у тржиште рада реинтегришу млади људи који дужи период не раде или не студирају. Они
такође могу бити суочени са разликом у заради, у смислу да зарађују и до 20 одсто мање од
оних који се брже запосле.
У региону стопа запослености за жене износи 43,2 одсто, а
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вредности се крећу од ниске на Косову у износу од 13,1 одсто до високих 52,3 одсто у Србији. Јаз
у стопи запослености између мушкараца и жена такође се смањује од 2010. године, и креће се
од 28,9 одсто на Косову до 9,8 одсто у Црној Гори.
Да ли је безрезервно поверење у потезе владе кључ успеха најмногољудније државе на планети

Привредни развој по кинеској рецептури
Кинези су пуни елана и у поређењу са становницима других земаља, исказују већу дозу
оптимизма и самопоуздања.
Слично је и са кинеским потрошачима у чему их надмашују само становници Индије,
Индонезије и Исланда. Ово су резултати истраживања бројних међународних агенција. И не
само то, Кинези су најоптимистичнији на свету кад је реч о проценама какви их услови живота
очекују у будућности. Оно што, можда, изазива највеће изненађење на Западу, јесте чињеница
да Кинези имају поверење у своју власт, односно у систем у којем доминантну улогу има
Комунистичка партија (ККП). Тако је, рецимо, на овогодишњем Светском економском форуму
у Давосу, америчка фирма за комуникациони маркетинг – Еделман објавила податак да чак 84
одсто испитаника у Кини има поверење у владу. То је раст од осам одсто у протеклих годину
дана и представља највећи скок у односу на око 33.000 анкетираних (за годишњи Еделман
траст барометер) у 28 земаља. Кина се нашла на самом врху Еделмановог индекса поверења у
институције, при чему је највиши степен поверења, који међу информисаном јавношћу
достиже 89 процената, исказан према влади. Осим Кине, на тој листи нашли су се Индија,
Индонезија, Уједињени Арапски Емирати и Сингапур.
Немачки економски дневник Ханделсблат преноси резултате прошлогодишњег истраживања
Ипсоса према којима готово 90 одсто Кинеза сматра да се најмногољуднија земља на свету (1,4
милијарде становника) и трећа по пространству (заузима више од 9,7 милиона квадратних
километара) креће у добром правцу. Питер Хартчет, спољнополитички уредник Сидни
морнинг хералда, најстаријег дневника у Аустралији, пита се да ли треба сумњати у анкету
Еделмана, констатујући да је и у Индији и Индонезији, демократским државама, регистрован
сличан ниво поверења. „Чини се да постоји узајамна веза широко распрострањеног поверења
између становништва пуног самопоуздања у три велике земље у експанзији, којима управљају
лидери који знају зашто су на том месту и популарни су попут рок звезда,“ коментарише
Хартчет, такође, сарадник Лувеј института за спољну политику из Сиднеја.
На поузданост резултата истраживања Еделмана указују и други параметри који се односе на
различите области живота у Кини. Економија напредује, стандард становништва расте, а влада
води снажну кампању против проблема који су Кинези апострофирали као највећу бригу –
корупције. Огроман помак остварен је и у сузбијању сиромаштва (из сиромаштва је извучено
око 850 милиона људи). Аналитичари Светске банке (СБ) подсећају да су многе земље током
историје успевале да остваре нагле привредне успоне, али је мали број извукао толико људи из
сиромаштва. Није, дакле, реч само о томе колико новца земља зарађује, већ је од суштинског
значаја како се тај капитал распоређује. У том контексту посматрано могло би се констатовати
да је Кина увелико надмашила друге богатије земље пружајући грађанима ефикасну мрежу
социјалне помоћи. „Од 1990-их, Кина је брзином, која је без преседана на међународном нивоу,
увела низ програма социјалне заштите. Реформисани су пензионо и здравствено осигурање,
понуђене олакшице незапосленима, као и помоћ болеснима и повређенима на послу …“,
примећују аналитичари СБ.
Уз опаску да је успостављање тако широке мреже помоћи подвиг за који су земљама ОЕЦД
биле потребне деценије, у СБ упозоравају да у Кини и даље постоји велика неједнакост, при
чему су сеоска подручја највише погођена, мада се јаз неједнакости се полако смањује.
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Објашњење за тако импозантан раст лежи, између осталог, у добром функционисању државних
институција. „ККП је, интегришући партијску лојалност са професионализацијом јавне службе,
на јединствен начин обликовала језгро ефикасне бирократије. Унапређивањем и
награђивањем ККП је подстицала бирократе и локалне званичнике да испуњавају циљеве
раста и отварања радних места. Начин руковођења кадровима и политички систем у Кини
погодовали су жестокој конкуренцији политичких идеја, што је промовисало политичку
ефикасност“, наводи главна светска финансијска институција.
Успех и издржљивост модела привредног развоја Кине почињу да се доживљавају као изазов
до сада преовлађујућем „Вашингтонском консензусу“. Светска банка, међутим, не доживљава
Кину као социјалистичку утопију, указујући притом на низ проблема са којима се суочава
највећа држава попут еколошког загађења. Помиње се и висок ниво дуга у привреди, који би
могао да изазове акутну финансијску кризу, као и убрзан процес старења становништва, као
потенцијални окидач за нове проблеме у солвентности државе. Упркос томе, у успесима Кине и
растућем поверењу становништва у власт треба тражити одговор на питање зашто је ККП
предложила, а Национални народни конгрес усвојио, уставне амандмане, којима се, поред
осталог, укида ограничење на два мандата председнику и потпредседнику Републике. Кинески
мислилац Конфучије својевремено је рекао: „Држава не може опстати без поверења народа“. То
поверење у Кини сада је остварено.
Добијен рат са сиромаштвом
Аналитичари Светске банке су, користећи међународни праг сиромаштва из 2011. од 1,9 долара
по особи дневно, навели да је у Кини удео популације у сиромаштву пао са 88,3 одсто, колико је
износио 1981, на 1,9 одсто (у 2013. години). Из сиромаштва је извучено чак 850 милиона људи
што је једнако укупном броју становника планете на почетку 19. века. Ипак, око 25 милиона
Кинеза још увек живи испод границе сиромаштва, мада вртоглави економски раст улива
оптимизам да ће тај проблем ускоро бити решен.

СССС: Свима јефтини квадрати - подстицај наталитета
ИЗВОР: БЕТА
Београд -- СССС подржава намеру државе да гради станове по повољним ценама за
припаднике служби безбедности али би ту могућност требало да добију сви радници у Србији.
У саопштењу Савеза самосталних синдиката Србије се наводи да држава мора да буде једнака
према сваком грађанину и да због тога траже да и остали радници, под једнаким условима,
могу да реше своје стамбено питање.
"Зато тражимо да се и радницима из производње, професорима, лекарима и свима који
доприносе напретку друштва, а немају могућности да по тржишним условима дођу до крова
над главом, омогући да реше ово егзистенцијално питање", каже се у саопштењу.
Таква могућност, како се оцењује, била би у складу и с најављеним мерама власти за
подстицање наталитета и заустављање његовог пада у Србији.
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Јефтини станови грађевинарима сламка спаса
Пише: С. БУЛАТОВИЋ
Да ли су домаће компаније способне да изнесу велики државни пројекат. Наше
фирме као удружене могле би да буду носиоци посла изградње станова
МАСОВНА изградња јефтиних стамбених квадрата требало би да почне овог пролећа. Намеће
се питање имамо ли грађевинске капацитете за амбициозне планове државе. Званично, у
грађевинарству ради сваки девети запослени грађанин Србије, упућени тврде да нам не фали
фирми, и да ако желимо да опстану - треба им поверити ове послове.
У шест градова бирају се локације за градњу укупно 20.295 јефтиних станова за припаднике
војске, полиције и служби безбедности. Српски грађевинари верују да они могу да одраде
посао, али када би се за њега такмичили са страним конкурентима - неопходна би била помоћ
државе.
- У области станоградње има компанија које би могле да се удруже и изнесу изградњу
стамбених објеката велике површине - каже Ацо Поповић, саветник председника Привредне
коморе Србије. - Опстанак ових компанија је предуслов развоја грађевинарства. То је општи
интерес друштва. Да би они опстали, држава мора да обезбеди гаранцијске фондове и створи
услове да ове компаније добију послове као главни извођач са некаквим профитом. Наше
грађевинарство је у последње две деценије остало без 40 одсто капацитета, у оперативи и
радној снази. Као такво оно није способно за наступ на страним тржиштима. За извођење
највећих инфраструктурних радова у Србији и у високоградњи стамбених и пословних објеката,
још има капацитета. Доказ за то је што готово све послове у Србији изводе као подизвођачи,
својом опремом и радном снагом.
Напомиње да је неопходно подићи плате у овом сектору и зауставити одлив радника.
- Настави ли овако, остаћемо без радне снаге и компанија - истиче Поповић. - У том случају
Србија ће постати зависна од страних компанија, а то значи да ће изградња и одржавање бити
и скупљи и неизвеснији.
У Грађевинској комори истичу да је станоградња покретач развоја великог броја индустријских
грана.
- Наша оператива није што је била, али је ово шанса да се она опорави - истиче Горан Родић. Пројекте у стамбеној високоградњи прати више од 55 индустријских грана. То је шанса за
велики број произвођача. Ово је идеална шанса за сва та мала и средња предузећа. Добра је
прилика и за дуално образовање кадрова. Ми имамо проблем и са обучавањем младих
генерација, а занатлије се траже свуда у Европи.
ПОДИЗВОЂАЧИ БЕЗ ПРОФИТА
- СРПСКА грађевинска индустрија се после рата развијала на пословима обнове земље и кроз
те послове су стасала и предузећа, и стручна радна снага и техничка елита - каже Ацо Поповић
из ПКС. - Либерализацијом тржишта изградње, пре свега инфраструктурних послова у
функцији обнове земље после бомбардовања, дошло је до урушавања српских грађевинских
компанија. Многи од тих послова нису на време и адекватно плаћени. Наметани су такви
кредитни услови Србији да су наше компаније радиле као подизвођачи, најчешће без профита.
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Порез мањи, зараде исте
Пише: Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА
Какве су последице смањења државног захватања од привреде. Послодавци ће за
годину уштедети око 11,6 милијарди динара
ВЕЋИНА радника у Србији није осетила на својој плати смањење државних трошкова према
послодавацима при обрачуну зараде, који се примењују од Нове године. Износ неопорезивог
дела зараде је при обрачуну јануарске плате износио 15.000, уместо дотадашњих 11.790 динара,
али, нажалост, та разлика није завршила у џеповима запослених.
Јануарске плате, осим онима који сваког месеца раде за минималац, остале су исте или је
евентуално повећање готово неприметно. Када се прошле године договарао проценат повећања
минималне зараде, један од услова да је послодавци прихвате био је да се истовремено повећа и
неопорезиви део зараде и на тај начин смање њихова оптерећења. Влада им је изашла у сусрет,
па је тако прилив у буџет Србије по овом основу мањи.
Душко Вуковић, потпредседник Већа Савеза самосталних синдиката Србије, каже, за
“Новости”, да послодавци имају сталне захтеве за пореске олакшице. Он сматра да би требало
увести прогресиван начин опорезивања, а не регресиван где иста пореска стопа од 10 одсто
важи и за минималну и за зараду од милион динара.
- Примера ради, просек зараде у прошлој години био је 47.893 динара, односно бруто износ је
био 66.639 уз неопорезовани део од 11.790, порез се плаћао на износ од 54.849 - каже наш
саговорник. - Умањење на бруто плату је сада од 500 до 600 динара, што би требало да
припадне раднику, међутим, то се најчешће не ради. То је само смањен трошак за газду.
Он сматра да на минималну зараду не треба плаћати порез и да не треба давати пореску
олакшицу фирми која некоме може да исплати месечно 10.000 евра. Вуковић наводи да се у
западној Европи уговара бруто зарада, од које свако сам плаћа порез држави. Код нас то
уплаћује послодавац, односно фирма уместо нас попуни четири обрасца и плати.
- Радници су неинформисани и не схватају да је то њихов новац и да разлику због увећања
неопорезованог дела треба да припадне раднику - каже Вуковић. - Став синдиката је да
запослени, а не послодавац треба да буде ослобођен пореза. Садашњи систем је направљен тако
да се пуни њихова каса, а да се представља да су послодавац и привреда јако оптерећени, а то
није тачно.
Светлана Будимчевић, руководилац правног сектора у Унији послодаваца Србије, каже, за
“Новости”, да је искључиво захваљујући овом удружењу покренута иницијатива за смањење
неопорезивог дела зараде.
- Тај износ се неколико година није мењао - каже наша саговорница. - Остатак плате се
опорезује, а 15.000 се не опорезује. То значи да мање новца иде у буџет Србије. На примеру
минималне зараде уштеда за послодавца је око 300 динара месечно по раднику, али се
процентуално креће у ствари од 750 до 1.250 динара за 30 дана по запосленом. Уколико
послодавац има више радника, уштеда је наравно већа.
Она објашњава да је то велики бенефит за предузећа са 1.000 и више радника. Процене су да ће
трошкови за послодавце бити на годишњем нивоу мањи за око 11,6 милијарди динара. Све ово
доноси растерећење газдама, а новац се може усмерити на побољшање бенефита предузећа и
запослених, на повећање броја запослених, увећање профита предузећа, побољшање
привредног амбијента, нова запошљавања.
МИНИМАЛАЦ ВЕЋИ ЗА 2.500
КОВЕРТЕ запослених који раде за минималац од почетка године су дебље јер је минимална
цена радног сата виша за 13 динара и износи од Нове године 143 динара. Тако је за јаунар, у
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којем су била 184 радна сата, минимална зарада 26.312 динара, док је прошле године за исти
број сати минималац био 23.920 динара, па је већа за непуних 2.500 динара.

"НОВОСТИ" САЗНАЈУСрпске фирме траже заштиту УН од Хрватске
Пише: В. ЦРЊАНСКИ СПАСОЈЕВИЋ
Наша предузећа којима је Загреб отео имовину жале се на одлуку суда у Стразбуру
ПРЕДСТАВНИЦИ предузећа “Младост-турист” из Београда послали су, како сазнају “Новости”,
протестно писмо председнику Европског суда за људска права у Стразбуру Гвиду Таимондију.
Они негодују због недавне одлуке суда да се огласи ненадлежаним у случају тужби српске
фирме против Хрватске због конфискације имовине.
Такође траже да о њиховом приговору расправља Велико веће од 17 судија, због двоструких
аршина које је Суд применио у сличним предметима када је тужена Србија и када је тужена
Хрватска.
Паралелно, у Србији се оснива Удружење правних лица “Отета имовина”, за заштиту српске
имовине коју је отела Хрватска. Ово удружење, како за наш лист открива адвокат Зоран
Ристић, који заступа више српских фирми против Хрватске у Стразбуру, обратиће се Комитету
УН за права човека, због кршења права на имовину.
- Комитет издаје препоруке кроз резолуције и закључке, дајући одређеној земљи рок да
отклони повреду људских права. Уколико држава не исправи грешку, њен случај разматра
Савет безбедности - каже Ристић, и објашњава да Комитету УН могу да се обрате само фирме
које се нису жалиле Стразбуру.
СУМЊА У ПОЛИТИЧКЕ ПРИТИСКЕ“ЗАБРИЊАВАЈУЋА је чињеница да је при крају судске
процедуре замењено судско одељење, тако да је разочаравајућу одлуку донело, уместо Другог,
Прво одељење, у коме је један судија био из Хрватске. То подстиче оправдану сумњу у
непристрасност и могући политички притисак из Хрватске”, наводи се у протестном писму
“Младост-туриста”.
Тако ће се Комитету УН, између осталих, обратити “Симпо” Врање, БЕК и “Шинвоз” из
Зрењанина, “Војвопут” из Суботице, престонички ПКБ, али и неколико фирми из БиХ. Сви они
су у Хрватској изгубили вредна одмаралишта и локале.
Ристић је од Европског суда тражио и да донесе привремену меру којом ће Хрватској забранити
имплементацију најновијих прописа, по којима ће држава моћи српску имовину да даје у 30годишњи закуп, уз право откупа.
Одбијање да одлучује о представкама српске фирме, и то после три године поступка, Европски
суд образложио је чињеницом да се “штетни догађај” десио у време када Загреб још није
потписао Европску конвенцију, па још није био “под капом” Европског суда. Упутили су српску
фирму да сачекају билатерални споразум између Србије и Хрватске, који би ближе уредио
Анекс Г Бечког споразума о сукцесији, из 2004. Њиме је предвиђено да се сва имовина грађана
или правних лица СФРЈ коју су имали на територији државе сукцесора призна, заштити и
врати на стање пре 31. децембра 1990. Хрватска већ 14 година избегава потписивање овог
билатералног споразума.
Занимљиво је да се Суд понео према имовини “Младост-туриста” као да је у питању државна
имовина Србије, иако је у питању својина акционарског друштва, односно приватна својина.
Такође је третирао билатерални уговор као обавезан пратећи документ за спровођење Анекса
Г, што он није. То показује пракса српских судова, који су, сходно Анексу Г, већ вратили
некретнине хрватском “Вартексу”, “Подравки”, “Леснини”, “Алплесу”, “Јеловици”, “ЛТХ”...
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Међу вредним српским одмаралиштима у Хрватској налази се и хотел "Уранија" у Башким
Водама
Посебно је интересантно то што је члан судског већа које је закључило да Европски суд није
мериторан за одлучивање - хрватска судија Ксенија Турковић. Иста судија била је у судском
већу у случају “Алишић против Словеније”, познатијем као “случај Инвестбанке”.
- По пресуди тог Већа, осим Словеније, Суд је обавезао и Србију да грађанима БиХ исплати
стару девизну штедњу из “Инвестбанке Београд”, иако је наш судија у већу доказивао да Србија
у то време није била потписница Европске конвенције. Прегласан је захваљујући судији
Турковић. Не може Суд да има двоструке аршине када су у питању Србија и Хрватска - каже
Зоран Ристић.
Према тој пресуди, Србија треба грађанима БиХ на име старе девизне штедње да исплати 200
милиона евра!
СРБИЈА БЕЗ ПРЕДСТАВНИКА

РАД Комисије за сукцесију већ дуго је паралисан када су у питању разговори око Анекса Г.
Хрватски представници напуштали су последњих неколико састанака, а од новембра, како
“Новости” сазнају, Србија нема представника у том телу јер је проф. Родољуб Етински (на
слици) напустио функцију.

Савез самосталних синдиката Србије: Јефтини станови за све раднике
Аутор: Бета
Савез самосталних синдиката Србије (СССС) саопштио је да подржава намеру државе да
изгради станове по повољним ценама за припаднике служби безбедности, али да би ту
могућност требало да добију и остали радници у Србији.
У саопштењу се наводи да држава мора да буде једнака према сваком грађанину, и да због тога
траже да и остали радници, под једнаким условима, могу да реше своје стамбено питање.
"Зато тражимо да се и радницима из производње, професорима, лекарима и свима који
доприносе напретку друштва, а немају могућности да по тржишним условима дођу до крова
над главом, омогући да реше ово егзистенцијално питање", каже се у саопштењу.
Таква могућност, како се оцењује, била би у складу и с најављеним мерама власти за
подстицање наталитета и заустављање његовог пада у Србији.
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НОВА ЕКОНОМИЈА
СССС: Држава мора да буде једнака према сваком грађанину
СССС подржава намеру државе да гради станове по повољним ценама за припаднике служби
безбедности али би ту могућност требало да добију сви радници у Србији.
У саопштењу Савеза самосталних синдиката Србије се наводи да држава мора да буде једнака
према сваком грађанину и да због тога траже да и остали радници, под једнаким условима,
могу да реше своје стамбено питање.
"Зато тражимо да се и радницима из производње, професорима, лекарима и свима који
доприносе напретку друштва, а немају могућности да по тржишним условима дођу до крова
над главом, омогући да реше ово егзистенцијално питање", каже се у саопштењу.
Таква могућност, како се оцењује, била би у складу и с најављеним мерама власти за
подстицање наталитета и заустављање његовог пада у Србији.

Народ не зна шта плаћа
Репрезентативни синдикати запослених на београдском аеродрому "Никола Тесла" заказали су
конференцију за медије како би јавности предочили неизвестан социјални положај радника у
оквиру преговора с концесионаром, француским "Ванси еирпортсом" (Винци Аирпорт).
Међутим, конференција није одржана, а извор "Вести" наводи да је разлог притисак из српских
безбедносних служби!
Иначе су тајни уговори и анекси постали опште место српске приватизације и страних
инвестиција, а по правилу се њихово замагљивање правда посебним државним интересом или
захтевима партнера да се чува пословна тајна. Када се истраживањима мало загребе, открива се
да иза таквих уговора по правилу стоје несразмерно велике обавезе државе у односу на
приватног партнера у виду улагаwа или концесија. Такви су су уговори око Београда на води
(објављен, али не у целини), ЕР Србије, Бус-плуса, и наравно Фијата.

Н1 ИНФО
СССС: Јефтини станови за све раднике
Аутор текста: Бета
Савез самосталних синдиката Србије (СССС) саопштио је да подржава намеру
државе да изгради станове по повољним ценама за припаднике служби
безбедности, али да би ту могућност требало да добију и остали радници у Србији.
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У саопштењу се наводи да држава мора да буде једнака према сваком грађанину, и да због тога
траже да и остали радници, под једнаким условима, могу да реше своје стамбено питање.
"Зато тражимо да се и радницима из производње, професорима, лекарима и свима који
доприносе напретку друштва, а немају могућности да по тржишним условима дођу до крова
над главом, омогући да реше ово егзистенцијално питање", каже се у саопштењу.
Таква могућност, како се оцењује, била би у складу и с најављеним мерама власти за
подстицање наталитета и заустављање његовог пада у Србији.

"Нова СВЕТСКА ЕКОНОМСКА КРИЗА је ближе него што смо мислили.
Очекује нас КОЛАПС као 2008. године”
Прошло је десет година од последње велике финансијске кризе која је захватила цели свет, а
стручњаци са Волстрита наговештавају да би ускоро могла да се догоди нова.
Компанија "ЈПМорган" предвиђа вероватноћу од 72 одсто да ће се у наредне три године десити
нова велика рецесија.
Прошлог месеца су многи аналитичари били забринути због великог краха на њујоршкој берзи
и рекли су да је то знак успоравања америчког економског раста. Постоји више потенцијалних
катализатора новог краха, упозоравају стручњаци за "Бизнис инсајдер".
Дејвид Розенберг, главни економиста из компаније "Глускин Схефф" која се бави управљањем
финансија, каже да би криза могла ускоро да се понови, али да овога пута повод неће бити
хипотекарни кредити већ потенцијално јављање мехура на тржишту инвестиција.
Алберт Едвардс, стратег из "Социете Генерале" већ дуже време упозорава на претњу дефлације,
коју поспешују земље попут Кине које девалвирају своје валуте, како би извоз учиниле
атрактивнијим. Он је рекао да би тако могао да настане колапс попут оног из 2008. године.
Едвардс је такође упозорио и да би трговинска политика америчког председника Доналда
Трампа могла да буде катализатор који ће довести до наредне кризе. Недавне најављивање
увођења тарифа у Америци на увоз алуминијума и гвожђа може да изазове прави трговински
рат Америке и многих земаља.
- Трговински рат и девалвација конкурентске валуте су одувек значили и крај игре, јер
глобална опасност од дефлације уништава богатство, профит и послове. Међутим, сада изгледа
да ће до тога доћи раније него што смо мислили - рекао је Едвардс.
Кина не извози много гвожђа у САД, па ове тарифе на њу немају много утицаја, али оно што би
могло да доведе до трговинског рата САД и Кине јесте најава Америке да ће спровести мере
против Кине због наводне карађе интелектуалне имовине. Претходно је рекено да ће САД
увести тарифе на увоз кинеске робе вредне 60 милијарди доалра, као казну.
САД могу и да "заратују" и са другим трговинским партнерима, пре свега ЕУ, уколико Трамп
настави са својом "Америка на првом месту" агендом.
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Пилот пројекат Развојне агенције Србије, шанса за микро, мала и
средња предузећа
Извор: Танјуг
Развојна агенција Србије (РАС) ће у оквиру пројекта "Развијање акцелератора за побољшан
приступ финансирању иновација микро, малих и средњих предузећа (ММСП)", овог пролећа
покренути пилот пројекат акцелерације, који ће трајати пет до шест месеци, а чији је циљ
унапређење услова за пословање ММСП.
Акцелератори су организације које нуде широк дијапазон услуга и инвестиционих могућности
за почетнике у пословању, циљ им је укључивање стартапова у вишемесечне програме, који
садрже менторство, пословни простор, увезивање у ланце вредности и што је најважније,
почетницима у пословању је на располагању приступ капиталу и инвестицијама у замену за
удео у власничком капиталу фирме, саопштила је РАС.
Та врста подршке ММСП је у Србији још недовољно развијена, те ће РАС у оквиру својих
пројектних активности радити на подизању свести предузетника о значају те врсте
иницијативе и услуга.
Пилот пројекат
Главни циљ пројекта је побољшање приступа финансијским средствима за иновације, кроз
унапређење услова институционалног оквира и одговарајућих инструмената јавних политика,
развој практичних решења за услуге акцелерације и спровођења утицаја на релевантне
стратешке оквире у партнерским регионима и на програмском нивоу.
Такође, уз пилот пројекат радиће се и на повезивању кључних институција које имају великог
утицаја и на програм акцелерације и уопште на предузетнички екосистем у Србији, као што су
финансијске организације, организације пословне инфраструктуре, државни сектор,
универзитети и слично.
С тим у вези, један од пројектних циљева је и интеграција финансијских институција, које
обезбеђују капитал, у регионалне иновационе екосистеме, као и интеграција јавног сектора,
због све веће пажње која се поклања финансијским програмима из европских структурних и
инвестиционих фондова.
Циљна група микро, мала и средња предузећа
Примарна циљна група пројекта су микро, мала и средња предузећа (ММСП) којима је
потребан капитал, али им недостају вештине да га обезбеде. Иновативна ММСП у свим
регионима, имају ограничен приступ капиталу, посебно у раној фази развоја, те из тог разлога,
пројекат ради на истраживању и тестирању иновативног правца програма за акцелерацију, као
нове врсте програма за унапређење спремности за инвестиције. Битна циљна група пројекта су
и организације за пословну подршку, у којима ће се пружити нове и унапређене услуге
акцелерације и за које је предвиђено увезивање у транснационалну дунавску мрежу.
Као резултат пројекта "Ачелератор" се очекује увођење програма акцелерације у партнерским
земљама, које немају или имају скромна искуства у вези са програмом као што је случај са
Србијом, или унапређење већ постојећих програма код искуснијих партнера.
РАС је, у оквиру међународне и међурегионалне сарадње, започела са имплементацијом
пројекта "Развијање акцелератора за побољшан приступ финансирању иновација ММСП, који
је део Дунавског транснационалног програма (ДТП), у јануару, 2017. године.
У свету 600 акцелератора
Према међународним изворима, у САД је у 2005. години постојао само један акцелератор, а
данас их је око 600. С обзиром да су се иницијативе акцелерације показале веома значајним,
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јер кроз своје развојне пројекте креирају успешне компаније, оне су се врло брзо рашириле и
укорениле и у Европи.
Дунавски Транснационални програм (ДТП) је финансијски инструмент Европске
територијалне сарадње (ЕТЦ), и познатији је под називом Интеррег. ДТП промовише
економску, друштвену и територијалну кохезију у Дунавском региону кроз политике
интеграције у одабраним пољима. Са циљем да достигне висок ниво територијалне интеграције
у веома хетерогеном дунавском региону, овај програм је осмишљен као инструмент који ће се
позабавити заједничким изазовима и потребама у специфичним областима политика, у којима
се од међународне сарадње очекује да испоручи конкретне резултате. Пројекти финансирани
од стране ДТП-а су усмерени на развој и практичну имплементацију политичких оквира, алата,
услуга и инвестиција у пилоте који су малог обима.
Пројекат траје до јуна 2019. године. Земље учеснице пројекта су Мађарска, Словенија, Аустрија,
Чешка, Румунија, Бугарска, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија.
РАС је једини партнер из Србије и на јос једном пројекту Дунавског транснационалног
програма (ДТП). Реч је о пројекту "Учвршћивање изврсне истраживачке инфраструктуре у
дунавском региону (РИ2интеграте)". Циљ овог пројекта је истраживање потенцијала за
економски развој и унапређење интеграције функционисања инвестиционих пројеката
Европске уније за развој истраживачко-развојне инфраструктуре, а кроз реализацију
иновативних инструмената за учење јавних политика о макрорегионалном учвршћивању ове
инфраструктуре у Дунавском региону.

ПОЧЕТНА ЗАРАДА ОД 60.000 ДО 150.000 ДИНАРА Студенти ових
факултета запошљавају се и пре дипломирања, а нису програмери
Пише: Маша Милојковић
Студенти ваздухопловних смерова на Машинском и Саобраћајном факултету, запошљавају се
већ на трећој години студија, са просечном почетном платом већ од 500 евра, нагласили су
професори ова два факултета на недавно одржаном Ваздухопловном самиту Југоисточне
Европе.
- Саобраћајни факултет пружа будућем инжењеру саобраћаја широк спектар знања; може се
рећи да инжењер саобраћаја није инжењер у "класичном" смислу, већ поседује и велику
ширину, могућност повезивања различитих области и зњања, чиме постаје веома интересантан
на тржишту рада - каже за "Блиц" Иван Јаковљевић, докторанд из области ваздушног
саобраћаја, који је уједно и менаџер операција једне од компанија које су партнери Самита.
Он је додао и да је пракса показала да највећу могућност запошљавања имају студенти са
смерова Логистика и Друмски саобраћај, због заступљености одређеног вида саобраћаја у
нашој држави.
- Ваздушни саобраћај бележи раст у приватном сектору, од компанија које се баве
производњом делова за Аирбус, Боеинг, па све до компанија у делатности земаљског
опслуживања ваздухоплова, операцијама у области ваздушног саобраћаја. Зато тренд
запошљања студената баш из ове области расте - објашњава он.
Ваздухопловни саобраћај се показао као исплатива област рада
Почетне плате саобраћајних инжењера, који се запошљавају за време студија, најчешће се
крећу од 500 евра, а потом бележе раст у складу са радним искуством и позицијом у компанији.
Послови којима се инжењер саобраћаја може бавити су многобројни, од пројектовања:
саобраћајне инфраструктуре, терминала, логистичких центара, преко експлоатације и
управљања саобраћајем, односно организације различитих видова саобраћаја.
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Делује подразумевано, али Јаковљевић наводи да је за (будућег) студента од изузетне важности
"жеља за константним учењем", јер се саобраћај непрестано мења.
Ни Машинац не заостаје
Такође, на Машинском факултету Универзитета у Београду, постоји Катедра за
Ваздухопловство која већ деценијама уназад школује високо образоване и веома стручне
ваздухопловне инжењере, а на њој се готово перманентно школују и страни студенти.
Машинци се баве и дроновима
- Катедра уписује 32 студента у једној генерацији Мастер студија, интересовање је велико, јер
сви по дипломирању налазе посао, а многе ваздухопловне компаније "регрутују" још за време
трајања студија - каже професор Машинског факултета Часлав Митровић.
- Висина зарада у овој области превазилази просечна примања инжењера, што и није
изенађење, узевши у обзир комплексност и одговорност посла који обављају. По мом сазнању
плате почетника су у распону од 60 до 150 хиљада динара, а након пар година постају и
вишестуко увећане - објашњава Митровић.
Коме конкретно послати ЦВ?
- Велики број фирми из приватног сектора запошљава инжењере саобраћаја, а поред ових
компанија, они налазе посао и у државном сектору - објашњава Јаковљевић.
Слично искуство машинских инжењера потврђује и професор Митровић, и истиче да су у
питању радна места која омогућавају простор за усавршавање и напредовање.
- Наша катедра данас може похвалити да има своје бивше студенте у великим домаћим и
страним приватним фирмама, аеродромима, контроли летења... - објашњава он.
Центар за Целоживотно учење
Јако је важно, како додаје, за све студенте да разумеју да са завршетком факултета не престаје
њихово образовање, него тек почиње.
- Инжењери морају кроз цео свој радни век да стреме ка усавршавању и проширењу својих
знања и компетенција. У ту сврху је на Машинском факултету Универзитета у Београду 2015.
године основан Центар за целоживотно учење. Визија Центра је да на једном месту пружи све
образовне активности од значаја за привреду и на тај начин постане лидер на полју пословног
образовања из области техничко-технолошких наука на територији Републике Србије - рекао је
професор Часлав Митровић.

Србија ИЗУМИРЕ 25 ГОДИНА, а да ли пакет мера Владе може то да
ПРЕОКРЕНЕ
Пише: Андриана Јанковић
Србија има негативан наталитет већ 25 година, а сваке године у просеку изгубимо око 35.000
становника или дневно њих 107. Како би поспешила природан прираштај, Влада Србије
усвојила је мере за подстицај рађања.
Да је демографска ситуација наше земље и више него поражавајућа, потврђују подаци да се,
сликовито речено, са мапе Србије сваке године избрише по једна општина од преко 30.000
житеља. Негативне тенденције када је природни прираштај у питању наша земља бележи већ
четврт века, а према проценама, 2041. године Србија ће имати око 6,5 милиона становника.
Број деце по мајци износи 1,44, а за просту репродукцију нам треба бар 0,8 више.
Иако је први покушај поспешивања рађања слоганима попут "Љубав и беба, све што нам треба"
доживео потпуни дебакл и неодобравање јавности, Влада Србије је у петак усвојила нову
популациону стратегију којом ће породице од државе добијати финансијску подршку за свако
новорођенче. Тако ће мајке за прво дете добијати једнократно 100.000 динара, а за друго
10.000 динара месечно две године. Трећа принова породици ће донети 12.000 динара месечно
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у трајању од десет година, док ће родитељи четвртог детета за десет година добити укупно
18.000 евра.
Председник Србије Александар Вучић рекао је на ванредној прес-конференцији посвећеној
овој теми да мајке имају неоспорно право да одлучују, а да он као председник има право да
каже да су последице пада наталитета катастрофалне.
- Број деце по мајци износи 1,44, а за просту репродукцију нам треба бар 0,8 више. У
противном, доћи ћемо у ситуацију да кроз неколико година имамо мање становника с истим
бројем пензионера, а то значи да смо завршили као нација, нећемо имати ни економски, ни
демографски, ни политички потенцијал - казао је Вучић.
Проф. др Славица Ђукић Дејановић, министарка без портфеља задужена за демографију, за
"Блиц" каже да се на подстицају рађања веома озбиљно ради већ две године.
- Ову стратегију смо врло детаљно припремали у 2017. години и сам председник Александар
Вучић је заиста заинтересован да се на њу гледа као на једно од наших најзначајнијих
националних питања. Донета је и одлука о формирању националног савета за популациону
политику, међутим оно што је најбитније - Влада јесте усвојила стратегију, али ми смо уз
стратегију донели и предлог акционих планова за 2018. годину, где смо предвидели одређене
финансијске мере - прича Ђукић Дејановић.
Морталитет је виши за пет промила у односу на европске земље
Како су сви предлози подржани, следећи корак је, објашњава она, да се на законодавном,
нормативном плану уради све да од 1. јула свака мајка која је родила дете добије финансијску
подршку државе.
- Уколико сведемо рачуницу, мајка која има четворо деце ће сваког месеца до десете године
трећег, односно четвртог детета добиће 30.000 динара месечно. То је заиста врло знатна
финансијска подршка, дугорочна, која нема везе ни са једном до популационе и наталитетне
политике - истиче министарка Ђукић Дејановић.
У нашој земљи је, нажалост, морталитет виши за пет промила у односу на друге европске
земље... Током 2016. рођено је најмање беба од 1900. За време балканских ратова, Првог и
Другог светског рата, као и за време бомбардовања Србије 1999, рађано је више деце него
данас, показују подаци Републичког завода за статистику. У матичне књиге рођених уписана су
свега 64.734 новорођенчета, свака трећа породица нема деце, а број бракова се у последњих 30
година стално смањује.
Наравно, ни сам новац не игра пресудну улогу. Првенствено, требало би утицати на послодавце
да омогуће родитељима да гаје дете уместо што са сваким позитивним тестом за трудноћу расте
страх мајки од останка без радног места. Како кривац за поражавајућу статистику није само
финансијска (не)моћ потенцијалних родитеља, министарка Ђукић Дејановић каже да постоји
читав низ планова
- Не мислимо да је само финансијска подршка битна, врло је важно и знање о репродуктивном
здрављу, савремено планирање породице... Послодавци у целој причи такође играју један
значајан фактор, те је стимулација послодаваца да на плану социјалне одговорности повећају
своју одговорност кроз, на пример, предшколске установе које би градили у близини радног
места родитеља, јако важна - каже Ђукић Дејановић.
- Акценат женског бића ставља се у позицију репродукције, тако да незапослена жена сада има
разлога да буде незапослена или она која је слабо плаћена има сада разлог да не буде слабо
плаћена него да се претвори у машину за рађање деце. Тиме се појачава њена материнска улога
и то није ништа лоше, ако је то израз слободног избора - сматра Божовић.
Какве су мере у Русији
Сличне идеје донела Москва
Упоредо с новчаном помоћи које ће добијати породице у Србији, и Рускиње од 1. јануара ове
године за прворођенче добијају од државе, додуше доста скромнију подршку, односно укупно
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нешто мање од 3.000 евра. Руска влада доделила је прошле године 2,4 милијарде долара
програму за стимулисање рађања, према којем ће Рускиње за прво дете добијати 18 месеци по
180 долара.
Да променимо демографску слику
- Ми ћемо, према доступним подацима, имати 3,5 или 5,5 милиона становника, неко ће
мислити да нас има довољно, али нама структура грађана у овом тренутку говори да, ако се
овакав тренд настави, као држава нећемо опстати - казао је министар за рад Зоран Ђорђевић.
Гостујући у Дневнику РТС, он је рекао да иако сви желе да промене демографску слику Србије,
то се не може променити у једном дану.
- Стање нас је натерало да неке ствари променимо, идемо у измене и допуне Закона, где ћемо
унети све што је председник говорио, а оставићемо себи могућност, као што смо и предвидели
законом, да Влада уредбама подупре ову борбу против лоше демографске слике у Србији рекао је Ђорђевић.
Закон о спречавању дискриминације је у процедури и биће у ширем пакету, али ће се, како је
истакао министар, више водити рачуна и гледати да се мајке заштите на сваки могући начин.

Без сталног посла и стана тешко је гајити бебу
Новац је један од услова за проширење породице, показују истраживања, а надлежни истичу да
је стратегијом за подстицање рађања предвиђено низ мера за помоћ породици
Аутор: Катарина Ђорђевићпонедељак, 19.03.2018. у 22:00
Србија се налази међу десет земаља које бележе највећи пад броја становника на свету,
упозорили су стручњаци Уједињених нација и проценили да ће наша популација до 2050.
године бити мања за више од 15 процената. Када се зна да је у Србији 2016. године рођено
најмање беба од 1900. године и у матичне књиге рођених уписано свега 64.734 новорођенчета,
око хиљаду мање него 2015. године и чак 6.263 мање него 2006, онда је јасно колико је та
бојазан оправдана. А онда и податак да је од 169 општина у Србији само пет њих током
претходне године имало позитивни природни прираштај. Реч је о Сјеници, Новом Саду,
Прешеву, Новом Пазару и Тутину.
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И Грци би наша летовања да наплате у сивој зони
Пише: Д. Вујошевић
Где у Србији има промета, има и сиве економије.
Надлежни се боре против те пошасти: већ другу годину заредом организује се наградна игра
„Узми рачун и победи”. То свакако помаже да се ниво целе сиве зоне смањи.
Сива зона је све присутнија и у туризму. Не само што угоститељи и други прометници у
туристичким центрима избегавајау да издају фискалне рачуне већ се све више аранжмана
резрвише онлајн и тако порески приходи оду у сиву зону. То доноси проблеме и туристима,
који често путују у непознато. На штети је и држава јер губи порез. Гости ту за уплату не
добијају фискални рачун. Осим тога, новац се ту често носи у коферу. Држава припрема мере за
сузбијање и те пошасти. А ко од свега има користи...?
Министар трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић упозорио је на то да куповина
без фискалног или блок-рачуна носи велики ризик у целокупном промету. Он је казао да
корист од сиве економије, и то краткорочну, имају само продавци који не поштују закон.
Љајић је оценио да највише сиве и црне економије има у области наручивања путем интернета
јер ту врсту трговине нико не евидентира.
По његовим речима, нови закон ће регулисати тај пробем јер ће поштански оператери имати
обавезу да идентификују онога ко шаље и ко прима робу или услуге.
2.500 категорисаних кревета у Београду, 215 у Новом Саду
Љајић је потрошачима дао два савета: први – да не купују робу путем интернета ако трговац
није истакао податке, а други – да од продавца увек траже фискални или блок-рачун јер то
значи да је промет евидентиран, да робу могу да врате.
– Све остало носи велики ризик – рекао је Љајић, и додао да је, када је реч о куповини путем
интернета, ипак потребно одвојити „жито од кукоља” и да свако ко купује мора да види да ли је
продавница или продавац регистрован, да ли има ПИБ, матични број...
Курс вуче у сиву економију
Туристи који резервишу аранжмане за лето гледају цене и попусте. Посебна прича је курс. На
сајту готово сваке туристичке агенције пише да се рачуна продајни курс и наводи се име
конкретне банке. То су и највиши курсеви код нас. Док евро код нас по средњем курсу ових
дана вреди око 118,30 динара, у обрачуну код туристичких агенција је знатно више – од 119 до
122 динара. Када се то срачуна, на аражмане који се крећу по особи у сезони за једну
четворочлану породицу и до 600-700 евра, на плаћање у кешу газди на руке или онлајн се
заштеди на курсним разликама бар за једну вечеру. Када би туристичке агенције направиле
договор и увек примењивале средњи курс, имале би више регуларних аранжмана, а било би
мање сиве економије.
На молбу да наведе неки од облика сиве економије, министар је подстио на чињеницу да у
области туризма постоји веома велики број некатегорисаних кревета.
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– У Београду, који годишње посети и милион туриста, постоји око 2.500 категорисаних кревета,
у Новом Саду 215, а тај град само током Егзит фестивала посети 100.000 туриста – рекао је
Љајић, и додао да то само показује колики је простор за сиву економију.
Министар је навео да постоје само две врсте рачуна, фискални и блок – које издају
козметичари, фризери, и да грађани нису дужни да плате услугу или робу ако добију рачун.
Ситуацију би требало да поправе програми Е-инспектор. Од јуна ће бити умрежене четири
инспекције, а од средине наредне године 42 инспекцијске службе.
Грађани Србије који имају довољно новца за летовање користе ових дана послењи воз да
уплате туристичке аранжмане по фирст минит ценама. Туристички посленици који у Грчкој
чекају новца веома су нестрпљиви па се ту лако дође у сиву зону. Владимир Мацедонић из
агенције „Компас” у Новом Саду каже:
– Већ неколико година партнери из Грчке таже да им се новац из Србије донесе на руке –
наводи Мацедонић. – На тај начин се крши закон. Не плаћа се ПДВ на разлику у цени
аранжмана између партнера и агенције. Тај новац се касније ни у пословним књигама не
појављује па се за те суме не плаћају ни порез на добит и остали који се плаћају ако агенције
испоштују све законе. Што се тиче домаћег туризма, и ту има појава да се ради илегално. Ту би
и локалне самоуправе требало више да се ангажују.
Изгледа да ће Србија борбу против сиве економије водити још дуго, дуго...

18

