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Мали: Са ММФ и о завршетку реформе јавне управе и платама
Танјуг

Крај реформе јавне администрације и дефинисање платних разреда и коефицијената за
запослене у јавном сектору планира се за наредну или 2021. годину
Крај реформе јавне администрације и дефинисање платних разреда и коефицијената за
запослене у јавном сектору планира се за наредну или 2021. годину, каже за Тањуг министар
финансија Синиша Мали уочи разговора са делегацијом ММФ-а која ће од понедељка боравити
у Београду.
Са шефом мисије ММФ-а Џејмсом Руфом, српски министар финансија ће разговарати о
структури плата у јавном сектору, како би се договорило када и на који начин ће, поред
повећања пензија, бити увећане плате у јавном сектору.
"Очекује нас реформа плата и платних разреда коју смо започели још 2016. године, да видимо у
ком тренутку и на који начин крећемо у реформу тог сектора јавног система", каже Мали.
Фискални савет је у недавној анализи "Зараде у државном сектору: стање и смернице",
упозорио да би свако повећање плата изнад пет или шест одсто у 2019. водило ка неодрживом
расту учешћа државних расхода за зараде у БДП-у.
У истој анализи навели су да је потребно уредити систем платних разреда, ускладити однос
коефицијената, тачно избројати раднике по секторима и сваке године објављивати податке о
зарадама у државном сектору...
Од 2016. године много тога је урађено по питању платних разреда, подсећа Мали, а каже да му
је највећи изазов у предстојећим разговорима са делегацијом ММФ-а управо реформа јавног
сектора и јавне администрације.
"Али, то је лепша страна медаље. Тежа и она мало ружнија страна медаље је спровести то у
живот. Јер, када говорите о броју запослених, говорите о више од 400.000 људи на које ће те
мере имати утицај", објашњава министар.
"Мене ту најмање брину коефицијенти и основице, то је већ ствар ствар ексела (програм за
табеларне калкулације), имамо и тачан број запослених и свега...Оно што ме више брине је
људски капацитет, спровођење једне такве одлуке".
Од свега што је Фискални савет сугерисао до сада остварени су скоро сви резултати, оцењује
Мали, "и по питању смањења дефицита у буџету, сада имамо суфицит, и по питању смањења
незапослености, и по питању стабилне стопе инфлације, и по питању смањења јавног дуга у
БДП-у".
Како уредити сектор јавне администрације, платних разреда, висине примања у складу са
радним местом - све ће то, каже Мали, бити тема разговора са ММФ-ом у понедељак и
понавља:
"Још једном, више ме плаши капацитет људи у управи који то треба да спроведу у дело и то ми
је питање за господина Руфа, да видимо како може ММФ да нам помогне у томе, а то ћемо
урадити или 2019. или 2020. године, у зависности од резултата разговора које ћемо имати у
понедељак".
Мали сматра да разговори са ММФ-ом "нису више тешки", јер су јавне финансије стабилне, а
најављује да ће још једна тема у разговорима са Руфом бити и реструктурирање јавних
предузећа.
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Већ у среду, након разговора са међународном делегацијом, каже, знаће се и датум укидања
Закона о привременом уређивању начина исплате пензија у Србији, а увећан износ на својим
рачунима пензионери ће, наводи, видети у децембру или јануару следеће године.

Мали: "Веће пензије у децембру или јануару, размишљамо и о
АКЦИЗАМА"
Танјуг

Датум укидања Закона о привременом уређивању начина исплате пензија у Србији биће
саопштен у среду, након завршетка разговора делегације Међународног монетарног фонда
(ММФ) са министром финансија Синишом Малим, а увећан износ на својим рачунима
пензионери ће видети у децембру или јануару следеће године.
Министар финансија Синиша Мали каже за Тањуг да новца за пензије има довољно у буџету,
да ће оне у наредним годинам бити све веће, а са ММФ-ом ће се у понедељак разговарати и о
повећању плата запослених у јавном сектору, реформи јавних предузећа, смањењу
парафискалних намета, бројних пореза и доприноса који оптерећују привреднике, али и
могућностима за умањење акциза на гориво.
- Новца за пензије има у буџету - јасан је Мали и прецизира да је само ствар договора са ММФом када ће почети исплата увећаних пензија и да би то могло да буде, "или у новембру, да би се
прва пензија 'видела' у децембру, или у децембру, да би се прва пензија 'видела' у јануару".
"Тешка времена иза нас"
Пензионери су поднели највећи терет реформи, каже министар и поручује да су "тешка
времена иза нас", те да ће одлука о укидању закона о умањењу пензија највише значити
старијим грађанима који имају најниже пензије, 25 и 30 хиљада динара.
- Ниједан пензионер у Србији неће имати мању пензију него што је имао 2014. године, а сви
пензионери ће имати између 8,4 и 13 одсто већу пензију у односу на период од пре четири
године - каже Мали.
На питање Тањуга како коментарише најаву неких удружења пензионера да ће поднети тужбе
за надокнаду штете због пробијања рока за укидање закона који је био постављен за крај 2017.
године, Мали каже да нема податке о њиховим конкретним захтевима, уколико, каже, они
постоје.
- Не сматрам да је било ко оштећен, али свако има право на своје мишљење, па на крају
крајева, нека неки суд одлучи да ли су у праву. Сматрам да нису у праву, да смо сви заједно
прошли кроз веома тежак период, али све те тешке мере су иза нас, много је лепши период
испред нас - поручио је министар.
Наставак аранжмана са ММФ
Говорећи о предстојећим састанцима са делегацјом ММФ-а, која ће боравити у Београду од 11.
до 13. јуна, каже да очекује наставак аранжмана са том међународном институцијом и подсећа
да бројке показују да је наша "преговарачка позиција" чврста.
То илуструје подацима да је у првих пет месеци ове године укупан суфицит у буџету 2,2
милијарде динара, а да је раније био планиран дефицит од скоро 37 милијарди.
"Дакле, много је боље стање у буџету. Желим да са ММФ-ом наставимо сарадњу и преговарамо
о новом аранжману до 2021. године како би све оне резултате које је Влада остварила у
претходном периоду, а на основу тешких и храбрих одлука из 2014. године сачували, економију
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додатно унапредили, и како би у будућности српска економија била још стабилнија и јача",
објашњава Мали.
Размишљамо о акцизама
Највећи изазов као новом министру финансија биће му, каже, да Србија, поред одржања
фискалне стабилности, задржи позитивну стопу раста БДП-а која, подсећа, у прва три месеца
ове године износи 4,6 процената више у односу на прошлу годину.
У разговору са представницима ММФ-а покушаће да пронађе и нове моделе за даљи раста
економије како би се побољшало пословање привреде и грађана:
- Размишљамо о смањењу неких пореза, доприноса, парафискланих намета, који тренутно
постоје у привреди Србије, а можда и акциза о којима се прича ових дана рекао је Мали.

Ер Франс најавио четвородневни штрајк
Танјуг
Синдикати у авиокомпанији Ер Франс најавили су четвородневни штрајк од 23. јуна због спора
око плата.
Због овог спора у току године је већ било 15 дана обуставе рада ове компаније, преноси Ројтерс.
Све то коштало је до сада другог по величини авио превозника у Европи, око 400 милиона
евра, подсетио је Ројтерс.
Како је најављено из управе компаније, наредне седмице ће бити понуђене нове мере у циљу
окончања спора.

Правници предлажу да умањене пензије постану јавни дуг
Аутор: Александра Петровић

Пензионери би током наредних пет година добијали обвезнице, које би могли и превремено да
продају на берзи
Неисплаћена пензионерска потраживања треба законски утврдити као „јавни дуг” и
претворити у обвезнице које би се исплаћивале у наредном петогодишњем року, уз право
наслеђивања и могућност да се продају на тржишту. То је предложено на управо завршеном
сусрету правника „Будвански правнички дани”.
Будући да се очекује да више стотина хиљада пензионера поднесе тужбе после укидања Закона
о привременом смањењу пензија, овакво решење које је предложено на саветовању правника
спречило би непотребно оптерећење судова и поштедело буџет огромних трошкова.
Према речима Ратомира Слијепчевића, секретара Удружења за компаративно право, на овај
начин обезбедило би се правично компромисно законско решење.
– Најављена иницијатива да се до краја 2018. године укине Закон о привременом умањењу
пензија из 2014. године и да се убудуће исплаћују неумањене пензије, уз одговарајуће
процентуално повећање, заслужује пуну подршку. Међутим, у тој ситуацији остаје отворено
питање враћања неисплаћеног дела умањених пензија у протеклом четворогодишњем, односно
петогодишњем периоду – каже Ратомир Слијепчевић.
Он подсећа да оправданим стављањем ван снаге сада важећег закона настаје потенцијална и
најављена намера неколико стотина хиљада оштећених пензионера да затраже судску заштиту
својих неисплаћених пензионерских правоснажно утврђених потраживања.
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– То би проузроковало огромне буџетске издатке, са дуготрајним и неизвесним судским
исходном. Зато такав правосудни епилог треба избећи усвајањем компромисног законског
решења које би било правично, уз истовремену заштиту постигнуте макро-буџетске
стабилности. Неисплаћена пензионерска потраживања треба законски утврдити као „јавни
дуг”. Аналогно законском решењу о такозваној старој девизној штедњи, чија се десетогодишња
исплата завршава у јуну ове године, износ неисплаћених потраживања треба претворити у
обвезнице које би се сукцесивно исплаћивале у наредном петогодишњем року, уз могућност
њихове превремене продаје на финансијском тржишту и уз гарантовано право њиховог
наслеђивања – казао је Слијепчевић на саветовању у Будви.
Овај предлог изазвао је велико интересовање и одобравање правника, тим пре што би такво
компромисно решење било у складу са чланом 19 Закона о облигационим односима, према
којем стране у облигационом односу треба да настоје да своје спорове реше мирним путем, без
коришћења судске заштите. На тај начин би се избегло непотребно и нерационално огромно
оптерећење судова. У супротном, када се укине временски лимитиран важећи закон о смањењу
одређених пензија – отпада и законски основ за задржавање неисплаћених делова пензија.
– У том случају оштећени могу захтевати судску заштиту, на основу института „стицања без
основа” односно неоснованог обогаћења из члана 210, 214 и 219 Закона о облигационим
односима. То у сваком случају треба избећи. Верујем да и у Влади Србије разматрају
одговарајуће реално компромисно решење – каже за „Политику” Ратомир Слијепчевић.

Реци „не” раду на црно
Аутор: Маријана Авакумовић

Мотивисати инспекторе да кажњавају послодавце. Закон о раду биће измењен и охрабриће
непријављене раднике да пријаве послодавце
Србија би у буџету имала две милијарде динара више да су судови максималним казнама
кажњавали послодавце за непријављивање радника и рад на црно. Али је за годину дана
наплаћено 93 милиона динара, обелоданио је министар за рад Зоран Ђорђевић.
Србија губи тај новац, додаје министар, јер су судови пресуде доносили према Прекршајном
закону, а не према Закону о раду.
– То значи да остатак није наплаћен или је неким људима прогледано кроз прсте. На тај начин
шаље се порука да нешто што заврши на суду не значи да ће неко бити и кажњен – рекао је
Ђорђевић на конференцији „Јавна управа и привреда на истом задатку: Година борбе против
сиве економије”.
Министарство је покренуло пројекат „Реци не раду на црном”, који је омогућио грађанима да
на телефон Инспекције рада пријаве 4.655 послодаваца који имају раднике на црно.
Али, само око 40 одсто пријава било је употребљиво, односно, имало је тачне податке, те је
инспекција и интервенисала. Инспекција је затекла 88 нерегистрованих фирми, од којих је 45
одмах након тога било регистровано у Агенцији за привредне регистре, навео је министар.
– У том периоду инспекција је затекла 1.916 особа које раде на црно. Од тог броја, након
интервенисања инспекције, њих 81 одсто засновало је радни однос – нагласио је министар.
Да би коначно искоренили рад на црно, биће измењен Закон о раду, тако да ће, према његовим
речима од 2020. године инспектори рада, када затекну непријављеног радника, моћи са њим
на лицу места да склопе уговор на неодређено време. На тај начин радници ће бити охрабрени
да пријаве несавесне послодавце.
Министарство за рад планира измене низа закона у овој години, који се тичу радног права,
побољшања рада, сезонских послова. За наредну годину најавило је и измене других закона –
лизинг радне снаге и социјално предузетништво.
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Као један од узрока сиве економије Ђорђевић види већи проток „кеша”, па ће Влада Србије
више радити на безготовинском плаћању и смањивању готовог новца у оптицају. – Исплата
дела новца на руке је нешто што, такође, доприноси сивој економији. То је следећи сегмент на
који ће се министарство фокусирати након пројекта „Реци не раду на црно” – истакао је
министар и оценио да је сива економија „болест која изједа наше друштво изнутра и чини
велику штету грађанима и Влади Србије”. – Добра вест је да резултати владе, у борби против
сиве економије, иду у позитивном правцу и статистичке мере показују да из године у годину
имамо опадање сиве економије – нагласио је Ђорђевић.
Како је могло да се чује на овом скупу сива економија према неким проценама заузима од око
21 па до 30 одсто БДП-а, мада је према последњој анкети НАЛЕД-а међу привредницима спала
на око 15,4 процента. Србија је по тек објављеном Глобалном извештају о индексу нелегалне
трговине, на 57. месту међу 84 земље.
Мирослав Милетић, саветник председника Привредне коморе Србије, указао је да је сива
економија присутна у великом броју привредних грана почев од грађевинарства,
угоститељства, саобраћаја, трговине возилима и резервним деловима, дечијих играчака, па чак
и до књига. Према његовим речима само 30 одсто продаје књига је у легалним токовима.
– У текстилној индустрији се врти око 300 милиона евра годишње у сивој зони. У управљању
отпадом тај промет достиже 50 милиона евра. Једне године на Сабору трубача у Гучи чак 70
одсто продаваца било је нерегистровано – навео је Милетић.
Он је апеловао на даљу дигитализацију пословања, која не обухвата само електронско плаћање
али и даљу фискализацију, јер је само 40 одсто привреде обухваћено фискалним касама.
Драган Пушара, руководилац Јединице за подршку Координационој комисији за инспекцијски
надзор, најавио је да од 20. октобра почиње да ради портал е-Инспектор који ће за почетак
обухватити тржишну, санитарну, управну и инспекцију рада. Ово умрежавање објединиће 150
регистара, али и омогућити инспекторима да се боље организују како се њихове посете не би
преклапале и како би имали бољи учинак.
– Сиву економију није могуће сузбити ако нема координације инспекција. Капацитети
инспекције су горући проблем.
Инспектора нема довољно и њихова просечна старост је 54 године, а пред њима је пуно захтева,
јер осим инспекцијског надзора имају и саветодавну улогу – рекао је Пушара и додао да се око
25 одсто привредних субјеката бави неком врстом нелегалног пословања и они су у фокусу
инспекције.
Занимљиво је било што је представник приватног сектора, Горан Пекез, председник Одбора за
борбу против недозвољене трговине Савета страних инвеститора, лобирао да се повећају плате
инспекторима.
– Потребно је запослити млађе инспекторе и мотивисати их да на одговарајући начин спроводе
законе – рекао је Пекез.

Мали: У среду датум, од децембра или јануара веће пензије
Датум укидања Закона о привременом уређивању начина исплате пензија у Србији биће
саопштен у среду, након завршетка разговора делегације Међународног монетарног фонда
(ММФ) са министром финансија Синишом Малим, а увећан износ на својим рачунима
пензионери ће видети у децембру или јануару следеће године.
Министар финансија Синиша Мали каже за Танјуг да новца за пензије има довољно у буџету,
да ће оне у наредним годинама бити све веће, а са ММФ-ом ће се у понедељак разговарати и о
повећању плата запослених у јавном сектору, реформи јавних предузећа, смањењу
парафискалних намета, бројних пореза и доприноса који оптерећују привреднике, али и
могућностима за умањење акциза на гориво.
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„Новаца за пензије има у буџету”, јасан је Мали и прецизира да је само ствар договора са ММФом када ће почети исплата увећаних пензија и да би то могло да буде, „или у новембру, да би се
прва пензија 'видела' у децембру, или у децембру, да би се прва пензија 'видела' у јануару”.
Пензионери су поднели највећи терет реформи, каже министар и поручује да су „тешка
времена иза нас”, те да ће одлука о укидању закона о умањењу пензија највише значити
старијим грађанима који имају најниже пензије, 25 и 30 хиљада динара. (Танјуг)

Поводом године борбе против сиве економије
Пекез: Боље плате за инспекторе
Пише: Љ. Буквић
* У секторима угоститељства, трговине, возила и делова, као и играчака само је 30 одсто
промета у легалним токовима
У секторима угоститељства, трговине, возила и делова, као и играчака само је 30 одсто промета
у легалним токовима, рекао је данас саветник председника Привредне коморе Србије
Мирослав Милетић, на панелу посвећеном години борбе против сиве економије у хотелу
Хилтон.
Он је подсетио све да је и даље добар део привреде у „сивој“ зони.
– У текстилној индустрији 300 милионе евра годишње је у сивој зони, око 50 милиона евра у
индустрији отпада – истакао је Милетић, подсетивши да два велика сектора пољопривреда и
грађевинарство и даље имају велики проблем са илегалним пословањем.
Упитан да наведе која би то мера требало приоритетно да се усвоји не би ли се ефикасније
сузбила сива економија у домаћој привреди, Милетић је рекао да је то дигитализација
пословања и даља фискализација. Он је истакао како и даље 40 одсто привреде није обухваћено
фискалним касама.
За руководиоца јединице за подршку Координационој комисији за инспекцијски надзор
Драгана Пушару најефикаснија мера била би, како је истакао, све што помера капацитете
инспекције.
– Увођење е-инспектора је следећи велики корак, на њему радна група ради од новембра, а
очекујемо да ће од 15. октобра почети да ради тржишна, санитарна, управна и инспекција рада
– рекао је Пушара и нагласио да ће увођењем овог система бити повезано 130 регистара, чиме
ће све инспекције на републичком нивоу бити повезане.
И за председника Одбора за борбу против недозвољене трговине ФИЦ-а Горана Пекеза кључно
је унапређење инспекцијске службе. Конкретно, како је рекао, повећање плата инспекторима.
– Број инспектора, њихове плате, спремност и мотивација. Без поправке те ударне песнице која
би требало да спроводи законе не може да буде боље. Зато поздрављам назнаке Владе да
побољша материјални положај инспектора – истакао је Пекез на панелу „Привреда и јавна
управа на истом задатку: Година борбе против сиве економије“, у организацији Самсунга и
Цолор медиа цоммуницатионс.

8

У Србији тренутно 2.093 стечајних поступака
У Србији се тренутно води 2.093 стечајних поступака, а у периоду од 1. јануара до 5. јуна ове
године отворено је 166 поступака у предузећима у Србији, објавила је Агенција за лиценцирање
стечајних управника (АЛСУ).
Према подацима агенције, од када АЛСУ обавља надзор, до 5. јуна је обустављено 648 стечајних
поступака у земљи, а 4.096 поступака је закључено.
Статистика показује да је 2013. године било 465 закључених поступака, у 2014. та цифра је била
336, годину дана касније 387 поступака, 33 мање је било 2016. године, а прошле године у
Србији је било закључено 356 стецајних поступака.
Од укупно 6.837 поступака који су евидентирани у Агенцији, њих 3.461 (активних, закључених
и обустављених) траје мање од 2 године, 3.349 стечајних поступка траје од две до 15 година, 27
предмета је још увек активно и трају од 15 до 23 године.

Радовић: Деци активних пензионера прете отказима
Аутор текста:ФоНет
Председник Удружења синдиката пензионера Србије Михајло Радовић рекао је на трибини
"Чије су наше пензије" да има писане доказе да се деци пензионера који су активни у
синдикалном раду прети отказима.
Удружење грађана "Чувари Старог града" у сарадњи са Удружењем синдиката пензионера
Србије, Удружењем Стари град 50+ и Новим удружењем пензионера Србије у Кући Ђуре
Јакшића организовало је трибину "Чије су наше пензије" са намером да укаже на то да проблем
пензија није само проблем наших најстаријих већ целог друштва.
Председник Удружења синдиката пензионера Србије Миша Радовић је истакао да је и
доношење и укидање Закона о привременом утврђивању начина исплате пензија срамно, као и
да је Удружење захтевало од свих политичких актера да такав закон не усвајају.
Међутим, захтеви су игнорисани не само од стране владајуће елите, него и већине медија, рекао
је он.
Осврћући се на речи Александра Вучића да су пензионери својом жртвом извукли Србију из
кризе, Радовић је рекао да је јадна та земља коју пензионери спашавају и додао "ми смо свој век
провели градећи ову земљу, а они је данас распродају по моделу који је направио Динкић који
је и данас близак онима који воде ову земљу".
Радовић је рекао да има и писане доказе да се деци пензионера који су активни у синдикалном
раду прети отказима.
Ивошевић: Уставни суд деградиран до највише мере
Бивши судија Уставног суда, пензионер Зоран Ивошевић је рекао да је манир ове власти да
гаси институције, па је тако и највиши суд у земљи деградиран до највише мере, јер није
спречио одузимање стечених права од људи који су радни век провели у Србији.
Ивошевић је додао да су тужбе једини пут да пензионери остваре своја права и да натерају ову
власт да им врати оно што им је отела и додао да и наследници имају право да туже државу за
износ ускраћених пензија скрећући пажњу на повећани степен смртности код пензионера.
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Ковачевић: Могућност за раст инфлације је реална
Милан Ковачевић, економиста и консултант за страна улагања је рекао да одузимање и лажно
враћање пензија није само економски проблем најстаријих становника Србије, него проблем
моралне, правне и политичке природе.
Ковачевић је нагласио да су економски параметри забрињавајући, посебно апостофирајући
спољно трговински дефицит и могућност за раст инфлације која је реална након поскупљења
нафте.
Закључак трибине је да без промене власти нема побољшања положаја за оне који су данас
пензионери, као ни перспективе за младе који у све већем броју напуштају Србију.
Учесници трибине позвали су грађане да се 12. јуна у 18 часова на Тргу Николе Пашића
придруже протесту садашњих и будућих пензионера који организује Удружење синдиката
пензионисаних војних лица Србије са синдикатима и удружењима пензионера и синдикатима
запослених.

Кривична пријава против директора Паркинг сервиса због ометања
рада синдиката
Синдикат "Слога" у Јавном комуналном предузећу "Паркинг сервис" у Београду поднео је
Првом основном јавном тужилаштву кривичну пријаву против директора Андрије Чупковића
због ометања синдикалног и другог удруживања и деловања у складу са законом.
Како се наводи, пријава је поднета како би се омогућило неометано функционисање синдиката
"Слога" у том предузећу.
"Директор Чупковић на месту генералног директора већ дуже време инорише све дописе
синдиката, његове образложене предлоге и захтеве. Уместо одговора, он преко својих
руководилаца врши пресију над запосленима, да се не учлањују у 'Слогу' или да се из ње
ишчлањују", наводи се у саопштењу.
Тај синдикат је оценио да је недопустиво да се шиканирају и мобингују синдикални
повереници и да се преко непосредних руководилаца застрашују.
"За све имамо доказе, а имена и презимена чланова према којима је вршена репресија из
безбедносних разлога ће бити достављена током самог поступка", рекао је председник "Слоге" у
"Паркинг сервису" Драган Љубић.
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