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И даље се дими на црно
С. БУЛАТОВИЋ

Економисти анализирали како се кретала сива економија последњих пет година. Шверц
цигарета повећан за 12,5 одсто. Већи приходи од акциза на дуван
ГОВОРИМО о њој свакодневно, а Влада је последње две године посветила њеном
искорењивању. Сива економија, међутим, и даље "краде" значајна део јавних прихода.
Истраживање економиста окупљених око Фондације за развој економске науке, показује да се
удео нелегалног тржишта од 2012. до 2017. - није мењао.
Нису, међутим, сви облици заобилажења пореза остали на истом нивоу. Анализе указују да је
сива економија код промета неакцизних добара и зарада, односно запошљавања - стагнирала.
У случају продаје нафтних деривата је опала, а код промета цигарета - порасла.
- Општи закључак би био да је сива економија у 2017. у односу на 2012. остала приближно
непромењена, као резултат, пре свега, великог раста сиве економије у 2013. и 2014. години, а
потом њеног смањења у периоду 2015-2017. - објашњава Саша Ранђеловић, један од аутора
истраживања. - Последње истраживање о уделу сиве економије је рађено 2012. У зависности од
методе подаци говоре да она чини од 21 до 30 одсто БДП. Ми нисмо утврђивали колики је њен
удео данас, већ како се кретала у последњих пет година.
Истраживачи су сабрали колико су порасли порески приходи у том периоду, а колико пореске
стопе и основице. У државну касу се слило 13,2 одсто више новца од пореза. Пореске стопе,
основице, али и бруто домаћи производ, заједно су порасли 20,9 одсто. Пошто није могуће
проценити колико је БДП растао захваљујући сузбијању сиве економије, закључак је да је она
на приближно истом нивоу.
- Приходи од акциза на нафтне деривате порасли су за 40,8 одсто, а наше истраживање је
показало да је потрошња порасла око 19 до 20 одсто - истиче Ранђеловић. - Ту је дошло до
смањења сиве економије. Поређењем раста наплаћених акциза са растом потенцијалних
прихода од акциза на цигарете, закључили смо да је сива економије у промету цигарета
повећана за око 12,5 одсто.
ИНФЛАЦИЈА
У ПРВОЈ половини године имамо ниску инфлацију, фискални суфицит, каматне стопе су на
историјском минимуму. То Србија није имала одавно - истакао је јуче Милојко Арсић, уредник
"Кварталног монитора". - Други резултати су импресивни, али кад се детаљно анализирају и
није тако. Раст привреде у првом кварталу је највећи од кризе - 4,6 одсто БДП. Највећи део
сектора, међутим, расте између 3 и 3,5 одсто. Велики раст су имали сектори пољопроивреде,
електропривреде и грађевинарства.
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Застава оружје гради нови погон на 4.000 квадрата
Танјуг
Предузеће Застава оружје планира изградњу новог производног погона на 4.000 квадратних
метара, а план је да погон почне да ради почетком 2019.
БЕОГРАД - Предузеће Застава оружје планира изградњу новог производног погона на 4.000
квадратних метара, а план је да погон почне да ради почетком 2019.
Како је за портал еКапија рекао директор овог крагујевачког предузећа Милојко Брзаковић, у
току је тендер за израду главног пројекта за изградњу хале и извођење радова.
"Очекујемо да извођаче изаберемо током јула, а да изградња почне на јесен", рекао је
Брзаковић.
Нови погон део је инвестиција које се реализују уз помоћ Владе Србије која је за модернизацију
производње и решавање инфраструктурних проблема у овом предузећу определила 9,7
милиона евра.
Нова хала, каже Брзаковић, финансираће се делом из сопствених извора, а делом из средстава
Владе, док ће укупна инвестиција износити око 2 милиона евра.
Погон ће бити изграђен на месту хале срушене током НАТО бомбардовања, а његовом
изградњом у Застава оружју очекују да производни капацитети буду увећани за око 20 одсто.

Трећина младих би да напусти земљу
И. М.
Забрињавајући резултати истраживања међу 11.000 академаца у Србији. Четвртина се нипошто
не би вратила. Немачка омиљена
ТРЕЋИНА студената жели да се исели из Србије - показало је истраживање на више од 11.000
академаца. Чак 90 одсто има подршку родитеља да напусти земљу, а укупно 70 процената
рачуна на помоћ рођака и пријатеља који живе у иностранству.
Истраживање "Миграције студената" спровео је Кабинет министарке задужене за демографију
и популациону политику, у сарадњи са Републичким заводом за статистику и Министарство
просвете, науке и технолошког развоја.
- Међу младима које питамо шта би требало да се догоди у Србији а да не одете, чак једна
четвртина оних који планирају да оду каже да нема ниједне мере која може да их задржи. Они
су већ донели одлуку - рекла је Славица Ђукић Дејановић, министарка задужена за
демографију и популациону политику.
Половина оних који би да иду јасно је рекла да не планира да се врати у Србији, њих 19 одсто
би да се врати када зараде довољно новца за покретање сопственог бизниса, а 13,8 би се
вратило ако би се економске прилике у нашој земљи поправиле.
Намеру да оду са картом у једном правцу у много већем проценту исказали су академци који
студирају информационе технологије и студенти медицинских факултета - више од 30 одсто,
док је тај проценат мањи на друштвеним наукама. На топ-листи жељених дестинација Немачка
заузима убедљиво прво место, јер би тамо да се пресели чак четвртина свих који желе да
емигрирају. Друго место деле САД и Швајцарска, где би ишло око 11 одсто, у Аустрију би 8,7
испитаника, а у Норвешку 6,3. Немачку највише бирају медицинари, док они који студирају ИТ
будућност виде у Америци.
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Ректорка Универзитета у Београду Иванка Поповић резултате истраживања оценила је као
забрињавајуће, и додала да би били још драматичнији да су испитаници били свршени
студенти. Она сматра да се кроз јачање производње могу задржати људи у Србији, уз подршку
ИТ сектору.
РАЗЛОЗИ ЗА ОДЛАЗАК
ПРОСЕЧНА старост оних који се исељавају је 28,5 година, а сваки четврти завршио је факултет.
Као главне разлоге за одлазак у иностранство наводе немогућност налажења посла у струци (27
одсто), слабо плаћен посао (21 одсто) и низак животни стандард (20 одсто).

Фабрици: Подршка ЕУ предузетништву нарочито међу младима и
женама
Танјуг
Шеф Делегације Европске уније (ЕУ), амбасадор Сем Фабрици обишао је данас у Сјеници
предузеће Масрy Плус, које је уз подршку ЕУ добило опрему за производњу шећера и
унапредило своје пословање.
Током другог дана боравка на одручју југозападне Србије, амбасадор Фабрици је рекао да је
незапосленост проблем који погађа како Србију тако и земље Европске уније, те зато ЕУ у
Србији подржава пројекте који подстичу предузетништво, нарочито међу младима и женама.
„ Младе генерације треба да добију прилику да покрену и развију своја предузећа, буду
креативни, кандидују добре пословне идеје и искористе прилике које се нуде, док је на
властима да створе окружење које је повољно за пословање. Тако ће млади бити део решења а
не део проблема“ , рекао је шеф Делегације ЕУ Сем Фабрици.
Амбасадор Фабрици је такође позвао локалне самоуправе као и предузећа да активно учествују
у реализацији новог програма ЕУ ПРО који је усмерен на привредни и друштвени развој 99
локалних самоуправа у Србији.
Тренутно је у току јавни позив за предузетнике и предузетнице и микро и мала предузећа за
који је Европска унија определила 4,5 милиона евра како би унапредили своје пословање, али и
били друштвено одговорни према својим заједницама, саопштила је Делегација ЕУ у Београду.
Хазир Дацић, власник предузећа Масрy Плус је рекао да је уз опрему коју је добио од Европске
уније унапредио производњу и уз 16 радника запослио још четири своја суграђана. Током
састанка са председником општине Сјеница Хазбом Мујовићем истакнуто је да је ЕУ до сада у
Сјеници подржала реализацију више од 70 пројеката у обасти инфраструктуре, пољопривреде,
миграција и социјалне инклузије. Амбасадор Фабрици је навео да је ЕУ партнер локалних
самоуправа у развоју те да подржава Србију у процесу европских интеграција.
Захваљујући се Европској унији на досадашњој помоћи, Хазбо Мујовић, председник општине
Сјеница је навео да ће општина наставити да припрема нове пројекте и ефикасно их спроводи.
Очување и поштовање различитости
Фабрици је јуче у Новом Пазару отворио Фестивал европског филма који је ове године у знаку
културне баштине. Како је Европска унија прогласила 2018. за Европску годину културног
наслеђа, мото фестивала је „ Наше наслеђе: Где прошлост сусреће будућност” . „ Кључна
порука Фестивала, као и Европске уније је различитост и очување и поштовање те
различитости у којој смо уједињени у Европској унији“ , рекао је амбасадор ЕУ, Сем Фабрици
на отварању истичући да је управо Нови Пазар град богат културом и различитостима. Након
отварања приказан је италијански филм Леопарди, а поред Београда и Новог Пазара, фестивал
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се одржава у још 11 градова у Србији. Активности ЕУ ПРО-а, програма који доприноси
равномернијем друштвено-економском развоју Србије, Европска унија подржава са укупно 25
милиона евра. Програм има за циљ да допринесе повећању конкурентности микро и малих
предузећа, побољшању пословног окружења и унапређењу социјалне кохезије у 99 јединица
локалне самоуправе, у два региона: Региону Шумадије и западне Србије и Региону јужне и
источне Србије. Активности на терену спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне
услуге (УНОПС).

Највећи раст у региону
Аутор: Аница Телесковић
Препознају се карактеристике раста који је Србија имала пре почетка светске економске кризе
из 2008. године
Привредни раст у првом тромесечју од 4,6 одсто је највећа стопа раста коју је Србија остварила
у претходној деценији. По том показатељу, наша земља је остварила бољи резултат од земаља
региона. Ову оцену изнео је Милојко Арсић, професор Економског факултета, на представљању
најновијег броја „Кварталног монитора”. Ипак, тај резултат, једним делом је последица и ниске
прошлогодишње базе и опоравка неких сектора, као што су енергетика и пољопривреда.
– Кад би се сезонски ефекат искључио, онда би наш раст износио од три до 3,5 одсто, што је
ниже од просека земаља у региону – истакао је Арсић и додао да очекује да ће до краја године
бруто домаћи производ (БДП) порасти четири одсто.
Он упозорава да актуелни раст привреде има неке значајне карактеристике привредног раста
који је Србија имала пре почетка светске економске кризе из 2008. године, што није добро.
– То су јачање динара, раст тражње и дефицита текућег биланса који је сада достигао седам
одсто. Предност овог раста, у односу на преткризни је то што је буџет сада у суфициту, а онда је
био у дефициту. Такође, плате и пензије су тада расле брже од раста БДП-а, док за сада то није
случај, али се такво повећање најављује. Те проблеме креатори економске политике не би
смели да потцењују и гурају под тепих. Јер ми бисмо и без светске кризе 2008. године упали у
платнобилансну кризу – уочио је Арсић.
– Неспорно добри резултати постигнути су на пољу макроекономске стабилности: буџет је у
суфициту, инфлација је ниска, као и камате на задуживање. Међутим, чини се да се влада
претерано задовољава овим резултатима и не примећује да се неке спољне неравнотеже
повећавају. Лоше је то што расте спољнотрговински дефицит и дефицит платног биланса –
сматра Арсић.
Када је о страним инвестицијама реч, оне су највеће у региону и веће су од дефицита платног
биланса.
– По том показатељу, Србија предњачи у односу на земље централне и источне Европе. Ипак,
структура инвестиција у прошлој години је неповољна, јер је две трећине улагања отишло у
неразмењиве секторе, као што су грађевинарство, некретнине, трговина и финансијски сектор
– оцењује Арсић.
Инфлација је ниска, а динар је у првих пет месеци једна од најстабилнијих валута у региону.
Ипак, јачање наше националне валуте није у складу са снагом привреде Србије, додаје. У
суштини, одговор Народне банке Србије на ове изазове био је добар јер је снажно
интервенисала на тржишту и водила добру монетарну политику, сматра Арсић.
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Привредници нерадо признају да раде на сиво
Милојко Арсић сматра да су порески приходи морали су знатно да порасту, а то се није
догодило.
– Раст је у већој мери последица повећања пореских стопа, а не смањења сиве економије –
рекао је Арсић и додао да истраживање које је спровео НАЛЕД методолошки није поуздано, јер
је засновано само на перцепцији привредника.
– То није поуздана метода поготово, ако је реч о осетљивој теми као што је сива економија.
Људи неће бити искрени када их питате колико пију и пуше или колико утаје пореза. Билансни
подаци демантовали су то истраживање – рекао је Арсић.
Подсећања ради, студија НАЛЕД-а показује да је сива економија 2017. године смањена на 15,4
одсто. „Политика” је пре два дана грешком објавила да се тај ниво односи на 2012. годину. Тада
је, према једној другој анкети с привредницима, сива економија износила 21 одсто. Саша
Ранђеловић, сарадник „Кварталног монитора”, међутим, истакао је да је у ниво сиве економије
на крају 2017. године био исти као и 2012. године (30 одсто).

Од јесени у Чешкој запослење за 1.000 радника годишње из Србије
Због све већих тешкоћа предузећа да нађу квалификоване раднике, у Чешку може да дође на
рад дужи од три месеца 19.600 Украјинаца годишње, по 1.000 Филипинаца и Монгола, а
намера је да се квота прошири и на Србе
Контролисан али пожељан долазак радника из Србије у Чешку (Фото Анђелко Васиљевић)
Чешка се спрема да од септембра прошири режим олакшаног запошљавања страних радника,
поред Украјине и на Србију, како би чешка предузећа по олакшаном и убрзаном режиму могла
да потраже 1.000 радника годишње.
Привредна комора Чешке, због све већих тешкоћа предузећа да нађу квалификоване раднике,
тражила је још прошле године да се програм „Карта запосленог”, по коме у Чешку на рад дужи
од три месеца може да дође 19.600 Украјинаца годишње и по 1.000 Филипинаца и Монгола,
прошири и на Србију. Министарство спољних послова предлаже зато да влада ускоро усвоји
програм „Режим Србија” за 1.000 запослених годишње које предузећа не могу да нађу у
Чешкој.
Последњих месеци био је повећан интерес чешких предузећа за раднике из Србије, а амбасада
Чешке у Београду није у стању да изађе на крај са порастом захтева за визе од 100 одсто.
Чекање да се поднесе захтев протеже се и на три месеца, наводи се у образложењу чешког
МСП-а, преноси лист „Право”.
Преко олакшаног режима који би за Србију требало да важи од септембра ове године чешка
предузећа са више од 10 запослених која послују најмање две године у производњи, услугама
или јавном сектору, уз препоруку агенције Чехинвест или асоцијација привредника, могу да
потраже квалификовану радну снагу и у Србији, а за раднике које нађу затраже по убрзаном
једноставнијем режиму карту запосленог и радну дозволу.
Предузећа су дужна да радника из Србије запосле на најмање годину дана, и то по истим
условима и уз исту плату какву имају чешки запослени, а ако предузеће тражи више од 30
радника, мора да постигне договор са представницима локалних власти у местима где ће
српски радници бити смештени. „Контролисани долазак радника који заиста желе код нас да
раде и да зарађују користан је за нашу привреду. Важно је и да се провере људи који желе да
раде у Чешкој – да ли имају чист извод из кривичног регистра”, казао је за дневник „Право”
председник Одбора за спољну политику Посланичког дома чешког парламента Вит Ракушан, а
преноси Бета.
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Проблем недостатка радне снаге у региону средње Европе драматично се повећава последње
две године, а крајем маја у Чешкој послодавци су нудили 283.243 слободна радна места, од чега
се процењује да би страни радници могли да попуне чак 194.049.
Недостатак радне снаге и проблеми чешких предузећа због којих морају да отказују неке
испоруке, први пут је ове године натерао Чехе да ревидирају уврежене предрасуде да им
Украјинци, Срби или други странци краду радна места. Произвођач аутомобила „Шкода” из
Младе Болеславе разматра тако да прошири производњу у неку другу земљу, јер у Чешкој не
може да нађе раднике.
Док је у пролеће 2014, када је незапосленост достизала у Чешкој 8,3 одсто, чак 73 одсто Чеха,
према редовној анкети агенције СТЕМ, сматрало да због странаца не могу да нађу посао, у
априлу ове године, када је стопа незапослености спала на 3,2 одсто, на гастарбајтере тако
негативно гледа сада 49 одсто Чеха.
Повећао се и проценат Чеха који су уверени да је долазак страних радника једино решење за
проблеме привреде, са 41 одсто у марту 2014. године, на 55 одсто овог априла.

Представљен нови број публикације Економског факултета "Квартални монитор"

Арсић: Привредни раст није тако импресиван као што изгледа
Ниска инфлација, фискални суфицит и каматне стопе на историјском минимуму, неспорно су
добри трендови које Србија није имала дуги низ година и који доприносе очувању
макроекономске стабилности.
Постоје и други импресивни показатељи, али само на први поглед, јер када се мало детаљније
анализирају види се да нису баш толико добри – рекао је професор Милојко Арсић приликом
данашњег представљања публикације Економског факултета „Квартални монитор“.
Он је објаснио да се то пре свега односи на податке о расту привредне активности од 4,6 одсто,
што је најбољи резултат у Србији од почетка светска економске кризе и највећи раст у
поређењу са земљама централне и југоисточне Европе. Међутим, када се мало „разгрну“,
долази се до тога да је највећи део сектора имао раст по стопи од три до 3,5 одсто, што је и
испод просека ЦИЕ. Наиме, висок раст је једнократни и последица је опоравка неколико
сектора који су прошле године у првом кварталу имали лоше резултате, попут пољопривреде,
електропривреде и грађевинарства, па су аутори ове публикације коначну процену раста до
краја године задржали на нивоу до четири одсто, што је испод просека ЦИЕ.
– Неспорно лоше је даље повећање дефицита у размени са светом, а односи се на
спољнотрговински дефицит и дефицит у текућем платном билансу. Иза тога се крије неки
озбиљнији поремећај као што је ниска домаћа штедња у односу на инвестиције и растућа
потрошња несразмерна расту бруто домаћег производа. Томе бих додао изостанак
напредовања у структурним реформама и на унапређењу привредног амбијента – истакао је
Арсић.
Он је упозорио да је, са изузетком Румуније и Летоније, у осталим земљама ЦИЕ домаћа
тражња нижа од производње, у просеку за четири одсто.
– Постоји заблуда код неких домаћих економиста да је тражња покретач развоја. Међутим, то
важи за велике економије које производе све што им треба, попут Америке, Јапана, Немачке,
али код малих, отворених привреда главни покретачи развоја су инвестиције, с тим да би оне
биле одрживе, морају да се финансирају из домаћих извора. Ниједна земља у свету није се
развила у дугом року из страних инвестиција. Она могу да помогну у краћем периоду, али не
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могу да буду трајни извор, јер подразумевају и велики одлив новца кроз дивиденде и профит.
Ми смо прошле године, на пример имали одлив по основу дивиденди од 0,9 милијарди евра,
по основу камата 0,8 милијарди а реинвестирана добит износила је 1,2 милијарде – навео је
Арсић.
Он је подсетио да и структура страних улагања, која су углавном усмерена у грађевинарство,
трговину и финансијски сектор, не доприноси смањењу спољнотрговинског дефицита, који
износи 9,8 одсто БДП-а, нити дефициту текућег биланса који је седам одсто БДП-а. При том,
иако извоз расте, дошло је до успоравања тог тренда на 8,5 процента док се увоз убрзава по
динамици од 12,5 одсто.
У оквиру представљања Кварталног монитора приказано је и истраживање професора Саше
Ранђеловића о петогодишњем кретању сиве економије, која је на почетку посматраног
периода, 2012. имала обим од око 30 одсто БДП, док је у наредне две године забележила осетан
раст захваљујући високој толеранцији државе и честом отпису пореских дугова. Он је указао и
да сива економија није подједнако заступљена у свим секторима привреде, па је тако
захваљујући новим мерама готово потпуно заустављена у промету нафтних деривата, али је у
области дувана дошло до експанзије подстакнуте растом акциза.
Нема смањења сиве економије
Коментаришући анкету коју је Налед спровео међу привредницима и предузетницима, чији је
резултат перцепција да је сива економија смањена за чак 27 процената и да сада износи око
15,4 одсто БДП-а, професор Милојко Арсић тврди да то нема упориште у подацима.
„Истраживања која се заснивају на перцепцији нису поуздана јер могу да буде под утицајем
пропаганде. Ако се на телевизији и у медијима свакодневно говори о смањењу сиве економије
и ако је свака критика непожељна, онда ће то да утиче и на оне који попуњавају анкету. Мало је
вероватно и да би они искрено одговорили на питање колико пореза утаје, без обзира што је
изјашњавање анонимно. Зато, да би се проценило право стање, морају да се сагледају и подаци
који се односе на пореске приходе, пореске основице и стопе, јер ако је дошло до великог
смањења сиве економије, то је морало да се препозна у билансима“, каже Арсић и додаје да
раст пореских прихода потиче управо од повећања пореских основица и стопа, док се ниво сиве
економије није променио.
Порез одолева и наградној игри
Наградна игра „Узми рачун и победи“ није напунила државну касу, како су то организатори
очекивали, јер упркос томе што је више од два милиона људи учествовало у њој. Наиме, према
речима Милојка Арсића, у првом кварталу забележен је пад наплате пореза на додату вредност
а да при том није баш најјасније због чега се то догодило када је пореска основица увећана.

Кркобабић: 823 милиона динара за задруге
Влада Србије усвојила је Програм подршке спровођењу мера равномерног регионалног развоја
учешћем државе у економско-финансијским подстицајима за земљорадничке и
пољопривредне задруге у 2018. години на целокупној територији Србије.
Нарочито у Нишавском, Топличком, Пиротском, Јабланичком, Пчињском управном округу и
Аутономној Покрајини Косово и Метохија. У 2018. години Програмом Владе Србије, који
реализује кабинет Милана Кркобабића, министра задуженог за регионални развој, задругама
ће бити бесповратно додељено 823 милиона 515 хиљада динара, што је за четири пута више
него у 2017. години, када је започета мисија оживљавања задругарства у Србији, позната и као
пројекат „500 задруга у 500 села“.
– Уз велику подршку Академијског одбора за село Српске академије наука и уметности и
његовог председника Драгана Шкорића, направили смо победнички тим који може да дигне на
ноге замрло задругарство у Србији и врати живот у села која одумиру. Нисмо заборавили ни
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нашу јужну АП Косово и Метохију, где ћемо финансијски подржати одређени број задруга –
рекао је Кркобабић поводом одлуке Владе Србије да и ове године додели подстицајна средства
задругама у Србији.
У 2018. години планирано је да бесповратна средства добије око 70 задруга на целој територији
Србије. Новоформираним задругама, према условима конкурса који ће бити објављен ових
дана, биће додељивано до 7,5 милиона, а старим задругама до 15 милиона динара.

Прве уговоре о раду електронски потписало 50 докторанада
Прве уговоре о раду данас је електронски потписало 50 докторанада, на свечаности поводом
укључивања 1.000 младих докторанада у научно-истраживачке пројекте на институтима и
факултетима у Србији.
Председница Владе Србије Ана Брнабић је на свечаности у Скупштини Србије рекла да су
млади научници мотор развоја нове и модерне Србије и да је време да добију „заслужно
поштовање и друштвено признање“, саопштила је Влада.
„Ваша улога је огромна јер је Србији неопходно ново знање за ново доба. Ви сте елита Србије у
најбољем смислу те речи“, рекла је Ана Брнабић и додала да су „знање, креативност и идеје“
вредности које су потребне Србији и шанса за бољу будуæност.
Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић рекао је да је укупан буџет
за науку у овој години повећан за 15,2 одсто у односу на прошлу годину.
„Влада Србије ће овакав позитиван тренд улагања у науку наставити и у наредним годинама,
јер желимо да обезбедимо сигурну будућност српске науке која је била и биће замајац развоја
наше државе“, рекао је Шарчевић.
На иницијативу председнице Владе, Министарство просвете расписало је поèетком марта
позив за пријем већег броја младих докторанада на научне пројекте.
Позив је био отворен за 1.000 најбољих докторанада који су редовни студенти и држављани
Србије, млаðи од 30 година и са просеком са основних и мастер студија изнад 9.
Више од 650 младих научника потписало је до сада уговоре са институтима и факултетима,
наводи се у саопштењу.

Од 1. јула женама на селу породиљска надокнада
За неколико дана, од 1. јула, и пољопривреднице на селу имаће право на накнаду за
породиљско одсуство. Наиме, изменама Закона о финансијској подршци породици с децом,
који је усвојила Скупштина Србије и који ступа на снагу 1. јула, држава је први пут изашла у
сусрет пољопривредницама тако што им је омогућила да остварују право на накнаду за
породиљско одсуство.
Међутим, то право неће моћи да остваре све пољопривреднице већ само оне које су редовно
уплаћивале доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, што подразумева и да су
власнице газдинства. По тумачењу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања, новчану накнаду по основу рођења и неге детета у трајању од године моћи ће да
остваре и мајке које су пре 1. јула 24 месеца пре рођења дета биле носиоци породичног
пољопривредног газдинства и имале статус лица које самостално обавља делатност према
закону којим се уређује порез на доходак. Основ за утврђивање месечне накнаде
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пољопривредницама биће висина накнаде осталих прихода, као и плаћени доприноси за
обавезно социјално осигурање у 18 месеци пре рађања детета.
Новчану накнаду моћи ће да остваре и мајке које су пре 1. јула 24 месеца пре рођења детета
биле носиоци породичног пољопривредног газдинства
Тек када Закон о финансијској подршци породици с децом почне да се примењује, знаће се
колико тачно пољопривредница може остварити то своје први пут стечено право. Много
пољопривредника, па и пољопривредница, има регистровано пољопривредно газдинство, али
не уплаћује редовно пензијске и социјалне доприносе па самим тим неће моћи да остваре
поменуто право. Тренутно је у систем обавезног ПИО осигурања укључено 132.460
пољопривредних осигураника, од чега је 58.140 жена, али то не значи да ће свака од њих
родити дете нити да су у доби када то могу да учине.
Љ. Малешевић
Посебна нега до пете године живота детета
Осим права на једногодишњу новчану надокнаду по рођењу и неговању детета,
пољопривреднице тим законским актом остварују и право да, уколико је детету због
здравственог стања, а на основу мишљења надлежне комисије Фонда ПИО, потребна посебна
нега, добијају и остале накнаде по том основу, и то најдуже до пете године живота детета.

У Војводини четвртина незапослених старија од 50 година
НОВИ САД: На крају прошлог месеца у Војводини је, по статистичким подацима Националне
службе за запошљавање, било 125.320 незапослених.
Највише их је било у Јужнобачком региону – 38.805, а следе Јужнобанатски – 24.595, Сремски
– 17.268, Западнобачки – 14.657, Средњобанатски – 11.737, Севернобачки – 9.346 и
Севернобанатски – 8.912.
Од укупног броја незапослених у Војводини, чак 77.899 има први, други и трећи степен стручне
спреме, док је са средњом школом 31.231. Када се саберу незапослени с нижом стручном
спремом и срењошколци, дође се до бројке од 109.130, што значи да преосталих 16.190 има
вишу или високу стручну спрему. У тој бројци незапослених високообразованих лица у
Војводини на крају маја било је и 36 доктора наука.
Статистички подаци НСЗ-а показују да је на крају маја у Војводини на евиденцији
незапослених било и 2.823 лица која имају између 15 и 19 година. Од 20 до 24 године живота
има 9.778 незапослених, док од 25 до 30 година има њих 12.920. На евиденцији је на крају
прошлог месеца било 13.759 лица која имају између 30 и 34 године, као и 14.385 њих старих
између 35 и 39 година. Између 40 и 44 године има 14.950 незапослених, а од 45 до 49 година
још 14.643 лица. Највише незапослених у Војводини, њих 16.193, на крају прошлог месеца
имало је између 50 и 54 године, а само нешто мало мање – 16.015 било је старих између 55 и 59
година. На евиденцији незапослених у Војводини било је крајем маја и 9.857 лица старих
између 60 и 65 година .
Подаци НСЗ-а указују на то да је више од четвртине незапослених у Војводини на крају
прошлог месеца имало од 50 до 59 година живота – њих 32.208. Уколико се њима додају и
старији од 60 година, дође се до бројке од 42.065, а по подацима НСЗ-а управо лица старија од
пет деценија убрајају се у теже запошљиву групу и за њих је држава припремила посебне
субвенције и стимулације да би или сами започели бизнис или се додатно образовали и
обучили и самим тим створили веће шансе за налазак радног места.
Љ. Малешевић
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Прва страна инвестиција у Куршумлији - фабрика намештаја
Извор: Н1
Израелска компанија "Wоод феел" покренуће од октобра производњу намештаја у
Куршумлији, што је прва страна инвестиција у том граду.
Како је агенцији Бета рекао директор те компаније Ран Авиао, намештај за светско тржиште
биће произвођен у сарадњи са предузећем "Симпо ШИК" које ће производити шпер плочу од
храстовог дрвета.
"Користићемо најсавременију технологију у производњи намештаја. План је да у наредних 90
дана буде завршена адаптација зграде бивше конфекције '7. јули', хала за производњу и
монтажа машина и опреме", казао је директор израелске компаније.
Наводећи да је већ ангажовано петоро радника, Ран Авиао је најавио да ће у почетном периоду
бити ангажовано око стотину радника као и да ће већа група радника убрзо бити послата на
обуку у Израел.
"Имамо развојни програм који предвиђа континуирано повећање производње и запошљавање
новх радника", казао је директор компаније "Wоод феел" и најавио да ће намештај произведен
у Куршумлији најпре бити представљен на Сајму намештаја у САД.
Наводећи да је реч о првој страној инвестицији у Куршумлији, председник општине Радољуб
Видић оценио је да је запошљавање 100 радника у том граду "исто као је посао добило 10.000
људи у Београду".
"Сваки запослени радник за нас много значи јер у општини имамо око 30 одсто незапослених",
казао је Видић и додао да је важно што ће и реновирање простора у коме ће бити смештена
нова фабрика, радити домаће фирме.
Он је изразио очекивање да отварање нове фабрике у Куршумлији довести до смањења број
корисника социјалне помоћи и Народне кухиње коју по подацима локалног Црвеног крста,
користи више од 200 отпуштених радника некадашње Модне конфекције "7. јули" која је
приватизована.

ДИСЦИПЛИНА НА ЈАВНОЈ СЦЕНИ: СНЕКИ СЛАВИЛА УВОЂЕЊЕ
РЕДА НА ЕСТРАДИ!
Вест да је Влада Србија потврдила акт по ком ће се међу музичаре и оне који их ангажују увести
ред, па убудуће без уговора и лиценце неће моћи да се пева, представници естрадне бранше
дочекали су са одушевљењем, те су тим поводом организовали и прославу у једном ресторану у
Земуну.
У организацији Самосталног синдиката естрадних уметника и извођача Србије, Уније
послодаваца Србије и Савеза естрадно-музичких уметника Србије прослављен је нови рок
важења Посебног колективног уговора.
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Госте је дочекивао Драгиша Голубовић, председник Синдиката и Савеза, а међу онима који су
славили били су Снежана Бабић Снеки, Биљана Сечивановић, Мирјана Алексић, Радмила
Мисић, Раде Јоровић, представници министарстава културе и рада, Уније послодаваца,
челници Савеза самосталних синдиката Србије и многи други.
Задовољни певачи латили су се и микрофона, па је забава потрајала до касно у ноћ.

ПЕВАЧИ СЛАВИЛИ УВОЂЕЊЕ РЕДА У ПОСАО
Вест да је Влада Србија потврдила акт по ком ће се међу музичаре и оне које их ангажују увести
ред, па убудуће без уговора и лиценце неће моћи да се пева, представници естрадне бранше
дочекали су са одушевљењем па су тим поводом у среду организовали и прославу у ресторану
"Стара капетанија" у Земуну.
У организацији Самосталног синдиката естрадних уметника и извођача Србије, Уније
послодаваца Србије и Савеза естрадно-музичких уметника Србије прослављен је нови рок
важења Посебног колективног уговора, а прослава је трајала до касно увече.
Госте је дочекивао Драгиша Голубовић, председник Синдиката, а међу онима који су славили
били су Снежана Бабић Снеки, Биљана Сечивановић, Мирјана Алексић, Радмила Мисић, Раде
Јоровић, представници Министарастава културе и рада, Уније послодаваца, челници Савеза
самосталних синдиката Србије и многи други.

ЕКАПИЈА
Потписан нови колективни уговор у РТБ Бор
Синдикати РТБ Бор и пословодство потписали су нови колективни уговор према ком ће
полазна цена рада бити 126 динара (до сада је било 116), топли оброк 17% републичког просека,
а регрес 10% просечне зараде исплаћене у РТБ-у претходне године, преноси портал Колектив.
Рударско-топионичарски басен Бор тиме је, практично, завршио колективно преговарање са
репрезентативним синдикатима Рудника бакра Бор, Топионице и рафинације, Рудника бакра
Мајданпек и Матичног предузећа, односно старог састава РТБ-а, јер формално још није
завршено припајање зависних предузећа матичном.
Документи важе у наредне три године, што су рокови у складу са законом, тако да никакав
изузетак није могућ, преноси портал Колектив.
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