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Послодавци: Смањити порезе на зараде,
изменити Закон о раду
Тањуг
Удружења послодаваца затражила су данас од Владе Србије да смањи порезе и
доприносе на зараде и измени Закон о раду
Округли сто "Ставови послодаваца о актуелној привредној политици у Србији"
БЕОГРАД - Удружења послодаваца затражила су данас од Владе Србије да смањи порезе и
доприносе на зараде и измени Закон о раду.
Према неким проценама, смањење пореза и доприноса донеће "рупу" у буџету од 700 милиона
евра, али постоји 12 до 15 начина како да се компензују та недостајућа средства, казао је
потпредседник Асоцијације малих и средњих предузећа Милан Кнежевић.
"Уколико наше мере и предлози не буду у ороченим временима решавани, господа министри и
представници владе преузеће одговорност за оно што ће се судбоносно догађати са
предузетницима и радницима", поручио је Кнежевић.
Он је на округлом столу "Ставови послодаваца о актуелној привредној политици у Србији" у
коме учествује и министар привреде Саша Радуловић, казао да пословање у Србији постаје не
прескупо, него немогуће.
Кнежевић је на скупу у прес центру Тањуга рекао и да постојећи Закон о раду представља
"тамницу за раднике, послодавце, а све више и за синдикате". Он је навео и да се по питању
мера које послодавци предлажу, морају уважавати мишљења свих министарстава, а не само
ресорних - Министарства рада и Министарства финансија.
Директор Уније послодаваца Србије Драгољуб Рајић пренео је да су међу четири водећа
проблема са којима се привредници сусрећу висока оптерећања на зараде, и Закон о раду који
је, како је истакао, у садашњим околностима превазиђен.
Привредници пре свега сматрају да се морају спустити порези и доприноси на најниже зараде и
оне које су до нивоа просечне зараде, навео је Рајић. Привредници су проценили да би
садашњих 64,5 одсто реалног оптерећења на просечну зараду било идеално смањити на око 40
одсто, указао је Рајић.
Он је напоменуо и да страни инвеститори ни у једној источноевропској земљи нису запослили
више од 15 одсто радника, те се треба окренути домаћим и малим и средњим предузећима и
предузетницима.
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Данас ратари испед Владе
В.Н.
Незадовољни пољопривредници захтевају да држава интервенише на тржишту
кукуруза и сунцокрета. Тражиће пријем код вицепремијера и новог министра
пољопривреде
Пољопривредници су у четвртак најавили да ће се данас окупити испред Владе Србије са
захтевом да држава интервенише на тржишту кукуруза, као и да реши проблем са откупном
ценом сунцокрета.
Ратари траже пријем код вицепремијера Александра Вучића и министра пољопривреде
Драгана Гламочића. Како тврде ратари, држава треба да откупи кукуруз по цени од 18 до 19
динара, како би тржишна цена дошла до 16 динара по килограму.
http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:455997-MMF-trazi-duzi-radni-vek

ММФ тражи дужи радни век
Б. СТЈЕЉА
Међународни монетарни фонд не одустаје од захтева да се и у Србији подигне
старосна граница за одлазак у пензију за најмање две године. Синдикати не
прихватају овај предлог
Радници који су у пуној снази, у пензију ће одлазити знатно касније од старијих колега који су
при крају стажа. ММФ не одустаје од захтева да (и) Србија подигне старосне границе за одлазак
у пензију као што су то већ учиниле многе земље, па се зато у Влади Србије управо „праве
анализе о евентуалним уштедама“.
Све је шири и фронт стручњака, пензионерских удружења и синдиката који се томе опиру,
образлажући да Србија има и економске и демографске специфичности, па се рецепти из
ММФ-ове кухиње не би смели олако преписивати.
И у Пензијском фонду објашњавају да је Србија већ пооштрила услове за одлазак у пензију, и
додаје да садашњи закон предвиђа да старосна граница расте све до 2023. године. Тада ће жене
у пензију одлазити са најмање 58 година живота и са 38 година стажа, а мушкарци са исто
година и најмање 40 година рада.
Иако се овај план још спроводи, већ је у припреми нови предлог са којим нису сагласни баш
сви ресори унутар републичке владе. У том предлогу је записано да би се нове одредбе
примењивале од 2015, од када би се граница подизала за по још два месеца годишње, па би
завршни резултат био постигнут за 12 година, односно 2027.
- За сада још нико није затражио званично мишљење из Министарства рада о евентуалним
изменама услова за пензионисање, али ми се анализама свакако бавимо - каже Драги
Видојевић, државни секретар. - Стручњаци праве процене колике би се уштеде у БДП-у
постигле пооштравањем услова за пензију и да ли је то уопште исплативо.
ПРОСВЕТАРИ НАЈВИШЕ ТРПЕПодизање граница и увођење пенала највише ће заболети
просветаре јер и у случају да имају пун стаж, а непуне прописане године старости, имали би
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пензију мању за 6 одсто, 12 одсто, 18 одсто... сразмерно томе у којој години оду у пензију. А
пошто их лекс специјалис - Закон о основама система образовања и васпитања - „јури“ у
пензију када напуне један услов, стављени су у дискриминисан положај.
У Фискалном савету Србије подсећају да је Влада у Фискалној стратегији прихватила да
реформише пензијски систем и додају да би први корак могао бити увођење пенала за прерани
одлазак у пензију, а други подизање старосне границе јер је то тренд и у развијеним земљама.
Представници радника подсећају да се „на западу“ живи другачије, да су услови рада бољи, а
животни стандард већи. И професор Хаџи Здравко Ковач, председник Независног синдиката
јавних служби Србије не види логику у пооштравањима услова:
- Посебан апсурд је увођење пенала свима који не испуне оба услова за старосну пензију - каже
Ковач, и додаје да је бесмислено кажњавати оне који су се превремено пензионисали јер они
већ примају умањену пензију. - А сада се предлаже додатно смањење од шест одсто за сваку
недостајућу годину, што је нечувено, посебно ако се зна да у Србији од 1,7 милиона пензионера,
пун стаж има тек трећина.
И професор економије, Млађен Ковачевић, оцењује да овај ММФ-ов предлог има смисла само у
земљама у којима је стопа незапослености ниска, што код нас никако није случај, па је самим
тим оваква „реформа“ неприхватљива. Он рачуна да би ова мера имала ефекта само у прве две
године примене, а после би се број пензионера вратио на старо. С тим да би се негативни
ефекти приметили не само у квалитету постојеће радне снаге, него би се смањила и шанса за
нова запошљавања. А све то би - опет - финансијски оптеретило државу јер би многи завршили
на бироу или на социјалној помоћи.
СВЕ КАСНИЈЕ
У Фонду ПИО кажу да мушкарци у овој години могу у пензију са 40 година стажа и најмање 54
године живота, а жена са 35 година и 4 месеца стажа и 53 године и 4 месеца живота. Идуће
године ће се јачи пол пензионисати са 40 година стажа и најмање 54 године и 4 месеца живота,
а жене са 35 година и 8 месеци стажа и 53 године и 8 месеци живота.
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Радуловић: Личне карте за јавна предузећа
до почетка октобра
Тањуг
Јавна предузећа добила су задатак да ураде личне карте и рок је до почетка октобра, како би се
знало чиме располажу, каква је структура дуговања и на који начин их је могуће "лечити',
изјавио је министар привреде Саша Радуловић.
"Јавна предузећа су највећи губиташи у целој Србији, ко год зна шта се тамо дешава, ја бих га
питао одакле тај губитак и који су то дугови, ко су купци и добављачи тих предузећа, којом
имовином располажу - ми то не знамо, ово је начин да сазнамо да би знали шта лечимо", рекао
је Радуловић за РТС.
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Он је рекао да су отпори још велики, а на питање да ли очекује да ће бити политичке воље,
будући да се јавна предузећа чешто раздељују као плен, Радуловић је рекао да се нада да ће сви
учествовати у томе, као и да ће бити и политичке воље да се спроведе до краја и истиче да неће
бити изузетака, да постоје рокови и да ће они којих их се не буду придржавали бити
санкционисани.
"Ако треба да излистате сву имовину, па ко су купци и добављачи, видети велике уговоре, има
доста људи којима то није у интересу, али то је у интересу грађана, тих предузећа, као и
синдиката", рекао је Радуловић.
Он је нагласио да мора доћи до корпоратизација и професионализације свих јавних и
државних предузећа, да се морају успоставити стандарди пословања, стандарди за директоре,
за надзорне одборе.
"Први корак је да знамо чиме располажемо, након тога ћемо успоставити редовно
извештавања на три месеца, као што се ради у свету", рекао је министар привреде, који је навео
пример "Галенике" објашњавајући да је то предузеће потребно реструктуриати што не може да
се уради ако се не зна структура дугова.
Он је одбацио тврдње да се израда личних карата за предузећа ради због намере да се прода
"Телеком Србије" наводећи да је то обавеза за сва јавна предузећа.
"А да смо продавали, а да нисмо знали шта смо продавали то је познато, приватизација је
катастрофално спроврдена, нисмо знали ни шта продајемо", рекао је министар.
Говорећи о потреби да се донесе нови закон о приватизацији, Радуловић је рекао да никада
није касно да се уради права ствар, будући да је закон лош и да је по њему "све дозвољено и
ништа није дозовољено, а то је полигон за корупцији".
Осврћући се на мере које влада планира у области економије, Радуловић је рекао са морамо да
имамо пакет мера који са једне стране смањује јавну потрошњу која не доприноси расту БДП и
јачању привреде, а са друге да имамо мере које ће растерити привреду и отворити тај простор
за раст".
"Убеђен сам да ако то урадимо да ћемо добити раст који нам треба и да ће то представити
замајац за привреду и запошљавање", рекао је Радуловић.
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Ружић: Покренут програм реформи
политике запошљавања
Бета
У Србији је данас покренут Програм реформе политике запошљавања и социјалне политике,
који има за циљ да у земљи, уз подршку ЕУ, смањи сиромаштво и незапосленост, најавио је
данас министар без портфеља Бранко Ружић.

Комесар за запошљавање, социјална питања и инклузију Европске комисије Ласло Андор, са
којим је Ружић претходно разговарао, указао је на истој конференцији за новинаре у Влади
Србије да је Србија прва земља у региону у којој је тај програм покренут у циљу
ублажавања сиромаштва и незапослености.
Испод границе сиромаштва живи девет одсто становништва, 20 одсто грађана је на граници
сиромаштва, незапосленост је 24 одсто, 50 одсто младих не ради, а 14 одсто становника нема
основну школу, рекао је Ружић.
"Ове бројке указују на стање које не одговара нашем европском духу и жељи да крупним
корацима наставимо преоцес приступању ЕУ, зато је важно да се цео тај процес примени на
терену", казао је Ружић.
Програм ће, како је Ружић навео, бити усмерен на највеће изазове у Србији везане за
запошљавање, социјално угрожене и маргинализоване групе, како би се држава припремила за
свеобухватну реформу која би требало да резултира смањењем тих проблема.
Према Ружићевим речима на састанку, коме је присуствовао и министар за рад, запошљавање
и социјалну политику Јован Кркобабић разговарано је и о инклужији Рома, и других
мањинских група, као и о правима детета.
Кркобабић је указао на то да Србији предстоји мукотрпан, озбиљан и одговоран рад на
решавању широког дијапазона проблема, те да је "лако рећи хоп а тешко скочити".
"Пред нама је тежак искорак, који зависи само и искључиво од нас. Земља је у дубоким
социјалним и економским проблемима, али упоран рад, координација и укључивање свих
категорија грађана могу уродити плодом", рекао је потредседник Владе и указао да Србија
ипак неће моћи сама да реши све проблеме, због чега је за помоћ замолио Андора и ЕУ.
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Програм реформи политике запошљавања и социјалне политике, ће дати одговор у више
области - тржишта рада, запошљавања, развијања вештина и знања, социјалне правде и
инклузије. У његовој изради и примени, како је најављено, учествоваће сви социјални
партнери и представници цивилног друштва.
Андор је рекао да је у Србији, као и другим земљама Балкана, економска криза оставила
велики траг кроз повећање стопе незапослености, сиромаштва и социјалних разлика. Додао је
да посебно забрињава висок ниво незапослености међу младима.
"Потребно је Србију охрабрити да створи нови економски модел како би то било могуће. Остаје
и проблем сиромаштва јер у овом тренутку око 20 одсто људи живи на ивици сиромаштва",
рекао је Андор и указао да Србија мора да учини више да специјализује радну снагу за
одржив развој и одређена занимања.
Према његовим речима, интензивирања социјалног дијалога који је у Србији недовољно
развијен има велики значај.
"Верујем да ови изазови као што су незапосленост и сиромаштво, или проблеми у образовању,
захтевају свеобухватни приступ и реформу, а Србија треба да размотри делотворност постојећег
социјалног система и мера", рекао је Андор.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/408066/Drakulic-Smanjenje-poreza-na-rad-nerealno-zbog-budzeta

Дракулић: Смањење пореза на рад нереално
због буџета
Тањуг
Предлог за смањење пореза и доприноса на зараде за око 20 одсто је добра мера коју траже
послодавци, али тренутно нереална због постојеће рупе у буџету, изјавио је данас председник
Поинт групе, Зоран Дракулић.
"Знате колика је рупа у буџету... и да ли је то реално да ми данас изгубимо 500 до 700 милиона
евра годишње у буџету на овај начин, тако да мислим да та мера није реална и питање је да ли
сада уопште може да се спроведе", рекао је Дракулић, гостујући у емисији телевизије Б92.
Он је навео да парцијална решења не могу да помогну решавању суштинских проблема у
српској привреди, као и да би у случају великог смањења оптерећења зарада требало наћи
начин
како
да
се
попуни
рупа
у
буџету
која
би
се
повећала.
"Ако ми за покретање привреде чекамо нови буџет то није временски проблем, али нови буџет
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неће решити питање српске привреде. Ако је будућност српске привреде у буџету, онда треба да
'угасимо светла' и да то заборавимо...", казао је Дракулић.
Он је додао да држава, пре свега, треба да створи услове да дођу инвеститори и да се покрене
мала привреда.
Удружења послодаваца и министар привреде Саша Радуловић сложили су се данас да је ради
повећања запослености потребно смањити порезе и доприносе на зараде и изменити Закон о
раду.
Привредници су, према Унији послодаваца Србије, проценили да би садашњих 64,5 одсто
реалног оптерећења на просечну зараду било идеално смањити на око 40 одсто.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/408004/URS-Smanjenje-poreza-na-plate-donosi-minus-od-200-milijardi

УРС: Смањење пореза на плате доноси минус
од 200 милијарди
Бета
Уједињени региони Србије (УРС) упозорили су данас Владу Србије да би најављена мера
смањења доприноса и пореза на плате за трећину направила у буџету минус од 200 милијарди
динара.
Председник ресорног Одбора за финансије УРС-а Филип Ковачевић, рекао је на конференцији
за новинаре да је та мера неизводљива, јер буџет Србије не може да издржи толики губитак, а
то неће допринети запошљавању људи, нити ће побољшати привредну ситуацију у земљи.
- На основу спроведене анализе Одбора за финансије, за крпљење те рупе у буџету постојале би
две варијанте - да се повећа стопа ПДВ-а, што би било бар шест до седам одсто, или да се
десетоструко повећа порез на имовину - рекао је он.
Према речима Ковачевића, стопа ПДВ-а од 26 до 27 одсто би угушила промет и додатно
оборила бруто домаћи производ (БДП) и стандард градјана, а порез на имовину "нико не би
могао лако да поднесе".
- То би значило да би прошечна породица на Вождовцу, која живи у 60 квадрата и плаћа порез
за имовину од 10.000 динара годишње, убудуће плаћала 100.000 динара, што је разлика од две
просечне плате у Србији - објаснио је Ковачевић.
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Он је истакао да није тацно да су у Србији високи порези и да постоји високо пореско
оптерећење.
- Србија је испод просека у Европи, што се тиче стопе пореза и доприноса на зараде, а у региону
смо на истом нивоу. Код нас је просечно оптерећење зараде бруто 64,5 одсто, у Белгији је 125
одсто, Немачкој 99, а у Француској 97, што говори да имамо далеко мање оптерећење од
најразвијенијих земаља - додао је Ковачевић.
Штетна страна најављене мере смањивања доприноса и пореза на плате за трећину би
умањила приливе у ПИО фонд, оценио је он и запитао "од чега ће се исплаћивати пензије, када
се већ добар део пензија финансира из буџета, а не из ПИО фонда".
Главни проблеми земље су према мишљењу Ковачевића, политичка нестабилност, сива
економија, компликована и дуготрајна бирократска процедура.
Потпредседница УРС-а Верица Калановић подсетила је да је у понедељак, 23. септембра, УРС
формирао 15 ресорних одбора, а 11 одбора је у фази формирања.
- Наш циљ је да свих 26 области друштвеног живота покријемо озбиљним радом са ресорним
одборима и тренутно преко 600 стручњака учествује у раду тих одбора, неки од њих су чланови
странке, а неки истакнути стручњаци у својим областима - казала је она.
Калановић је истакла да УРС убудуће неће "на све велике проблеме који су пред градјанима
Србије одговарати критиком, него ће правити свеобухватне анализе и давати конкретна
решења".
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/407873/Privrednici-traze-30-odsto-nizi-namet-na-plate

Привредници траже 30 одсто нижи намет на
плате
Сузана Лакић
Смањење пореза и доприноса на зараде мање од 44.770 динара, уз строгу контролу и санкције
послодавцима који запошљавају раднике на црно и продају неопорезовану робу, главни су
задаци којима треба да се позабави Министарство привреде, а које ће представници свих
удружења привредника данас изнети ресорном министру Саши Радуловићу, сазнаје “Блиц”.
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Кликни за увећање (+)

Први пут заједно су, како сазнаје „Блиц“ за истим столом у уторак увече сели представници
пословног клуба “Привредник”, Уније послодаваца Србије, Асоцијације малих и средњих
предузећа, ПКС и Удружења “Послодавац”. Ова удружења, с око 200.000 чланова припремила
су заједнички преглед онога што у кратком року очекују од Владе.
Извор “Блица” тврди да су лоцирана два проблема - високи порези и доприноси и сива
економија.
- Закључак је да намети на рад морају да буду мањи. Данас на 100 динара, порези и доприноси
односе 64,5 динара. Сада би практично требало растеретити минималне зараде од 20.010
динара и све оне које не прелазе просечан износ који је у августу износио 44.770 динара - каже
наш добро обавештен саговорник и додаје да ће с овим закључком данас изаћи пред министра
Шта садржи лична карта фирми
Ускоро би, како нам је потврђено, на адресу Министарства привреде требало да почну да
пристижу упитници које су попунили директори јавних предузећа.
привреде.
Такозване личне карте у које је “Блиц” имао увид садрже и најситније податке о финансијама,
купцима, добављачима, некретнинама, опреми, краткорочним и дугорочним кредитима. На
основу ових анализа министар Радуловић ће одлучити које директоре треба сменити, а које
јавно предузеће реструктурирати или помоћи.
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Привредници нису дали свој предлог о томе колико процентуално треба да се умање намети на
зараде. Како кажу, то је посао ресорног министра. Ипак, подсећају на анкету Уније послодаваца
Србије која показује да привреда може да поднесе оптерећење од 44,4 одсто. Практично, то
значи умањење намета за 30 одсто у односу на данашњи ниво.
Држава у исто време, сматрају привредници, мора утврдити рок у коме сви послодавци треба
да пријаве запослене, региструју дивље радње и одустану од илегалне продаје робе. У
супротном ће инспекције прописивати казне и за директоре и за фирме, било новчане или
затворске.
- Рачуница показује да би истовремено смањење пореза на рад и сиве економије донело
резултате за шест месеци до годину дана. Верује се да би у том периоду послодавци пријавили
најмање 80.000 радника, а максимално 150.000 - наводи извор “Блица”.
Привредници су се пожалили и на проблеме са платним картицама. Како тврде, свака оваква
трансакција их кошта 2-3 одсто, док је провизија на промет картицама у Европи ограничена на
0,32 процента.
Министар финансија Лазар Крстић јуче је најавио да ће програм реформи бити познат за две
недеље, док ће пореска реформа имати видљиве ефекте од 2015. године.

http://www.politika.rs/rubrike/Hronika/Ostavka-istrazitelja-srpskih-privatizacija.sr.html

Оставка истражитеља српских
приватизација
Богдан Пушић који је водио истрагу против Мишковића и других повукао се због медијске
кампање која се води против њега
Заменик начелника Управе криминалистичке полиције (УКП) Богдан Пушић, поднео је јуче
молбу за разрешење са дужности због кампање коју од 30. августа ове године против њега води
лист „Курир”. Он тражи да се формира радна група која ће проверити све наводе изнете у том
листу, који се односе на наводне инкриминисане радње. Родољуб Миловић прихватио је
оставку и по даљој процедури је проследио директору полиције Милораду Вељовићу. Вељовић
се сагласио са оставком и проследио је кабинету министра унутрашњих послова. Наши извори
у врху полиције, међутим, тврде да ће инсистирати да Пушић остане у радној групи и заврши
посао до краја, тачније да испита преостале спорне приватизације. Да ли ће се та борба уопште
и наставити и како ће она изгледати, питање је које се поставља после Пушићеве оставке.
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У разговору са новинарима, Богдан Пушић није желео јуче да детаљније улази у разлоге своје
молбе, само је кратко казао да се нада да ће се удовољити његовом захтеву да се формира радна
група која ће истражити све наводе који су се последњих недеља појављивали у медијима.
У захтеву који је поднео начелнику Управе криминалистичке полиције Родољубу Миловићу,
Пушић је навео да то ради имајући у види његово професионално опредељење за борбу против
организованог криминала, корупције и других облика криминала, очување јединственог
колектива, професионализма, међусобног поверења.
Пушић је у молби апострофирао да је у последњих 28 дана у једном дневном гласилу
окарактерисан као криминалац без права на адекватну институционалну заштиту. Он сматра
да је ту заштиту заслужио досадашњим радом и постигнутим резултатима.
– Да бих заштитио професионални углед српског полицајца и чланове своје породице, одлучио
сам се на овај корак са правом да и даље као и до сада обављам своје дужности и дајем
допринос у борби против организованог криминала, корупције и свих других облика
криминала, јер мислим да сам искусан и поштен полицајац. Професионалном саставу и
поштеним полицијским службеницима увек ћу стајати на располагању својим знањем и
искуством – написао је Пушић у молби за разрешење за коју је навео да је неопозива.
Начелник УКП-а Родољуб Миловић рекао је јуче новинарима да ће формирати мешовиту
радну групу која ће испитати наводне инкриминишуће радње, али не само Пушића, већ свих
челника Управе криминалистичке полиције. Миловић је казао да се он већ обратио Сектору
унутрашње контроле да провери наводе изнете у „Куриру” и да му је прекјуче стигао одговор из
ове организационе јединице МУП-а.
– У изнетим информацијама нису садржани елементи кривичног дела, јер да постоје, Сектор
унутрашње контроле би већ поднео одговарајуће кривичне пријаве – пренео је Миловић делове
одговора на његов захтев да се испитају наводи не само о Пушићу, већ и о Милораду Вељовићу,
директору полиције, Зорану Томашевићу, начелнику Управе за обезбеђење и Милошу
Перовићу, начелнику Јединице за заштиту сведока.
Богдан Пушић је на место заменика начелника Управе криминалистичке полиције постављен у
априлу, а познат је као шеф Радне групе задужене за испитивање спорних приватизација.
Пушић је заправо био најистуренији човек протекле борбе против корупције. Јавности је
постао познат после истраге против Мирослава Мишковића и хапшења овог најбогатијег
човека у Србији. Предводио је и истраге у случајевима малверзација у „Агробанци”, „Галеници”
и свим осталим који се налазе на списку 24 спорне приватизације.
Д. Телесковић
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Trazimo-strane-a-ne-cenimo-domace-investicije.sr.html

Тражимо стране, а не ценимо домаће
инвестиције
Улагања наших привредника годинама су већа од страних, јер домаћу привреду „носи” 220.000
предузетника и око 107.000 малих фирми
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Већ годинама трчимо за страним инвестицијама очекујући од њих развој, више радних места,
бољи стандард. Заборављамо на чињеницу да се ниједна земља на свету није развила туђим
кредитима. Отуда и питање – где су у томе домаће инвестиције. Нису ли потцењене, јер су,
тврде економисти и привредници, годинама вишеструко веће од страних.
Тако Милан Кнежевић, председник Асоцијације малих и средњих предузећа, наводи да је
домаћа привреда прошле године инвестирала чак 2,4 милијарде евра, док економиста
Мирослав Здравковић упозорава да је тешко израчунати колико тачно износи укупна вредност
домаћих инвестиција, али да су свакако битно веће од страних и да ће према најгрубљим
проценама ове године достићи око четири милијарде евра. Поређења ради, стране инвестиције
су у првих шест месеци ове године износиле тек нешто више од пола милијарде евра.
Па зашто се онда о домаћим инвестицијама мање прича? Да ли зато што је реч о улагањима
малих међу којима нема звучних имена? А свакако се ради о фирмама које запошљавају велики
број људи у нашој земљи.
– Осим што су веће, домаће инвестиције су и квалитетније јер иду углавном у производњу и
стварање нове вредности, а стране често иду у финансије. Чак 60 одсто овогодишњих страних
инвестиција отишло је у финансијски сектор. Закључак је да је домаћа привреда највећи улагач
у Србији – наводи Кнежевић, који је и власник конфекцијске куће „Модус”.
– То су инвестиције свих нас – малих и средњих бизниса. Треба рећи да српску привреду носе
220.000 предузетника и око 107.000 малих и средњих предузећа. Неће страни инвеститори
донети развој, већ мала привреда која свакодневно инвестира у нове послове и текуће
пословање – наводи он.
По њему, за Србију је још поразнија чињеница што домаћи и инострани инвеститори немају у
шта да уложе паре.
– Ја, на пример, имам новца за улагање, али немам где да инвестирам. Неколико је разлога за
то. Један велики део тржишта узели су монополисти, а ту је и сива економија која заузима
велики део промета робе и услуга, понегде и до 50 одсто. Када сам тај податак изложио
Доминику Строс-Кану, он је био у шоку – објашњава Кнежевић.
Да се много већа пажња мора посветити домаћим инвеститорима, сматра и Драгољуб Рајић,
председник Уније послодаваца, која великим делом окупља мала и средња предузећа.
– Прва база улагања увек су домаћи инвеститори и њима се мора посветити пажња. Страни су
на дугом штапу. Када на листи конкурентности паднете на 101. место, као што се нама ове
године догодило, страни инвеститори то виде и закључују да смо једна од најлошије
рангираних европских земаља – објашњава Рајић.
Велики проблем је, каже он, пад тражње на нашем тржишту, што је препрека даљим домаћим
инвестицијама.
– Домаћим инвеститорима, а и страним, овде се исплати да улажу само уколико своје
производе извозе. У таквој ситуацији се морају и даље олакшавати услови пословања и
смањивати намети, јер другог начина за покретање привреде нема – закључује Рајић.
Цела прича о домаћим и страним инвеститорима недавно је добила и политичку конотацију
изјавом Томислава Николића, председника Србије, који је рекао да су домаћи инвеститори у
лошијем положају од страних и да добијају мање новца за отварање радних места. То је
демантовано, јер новац за радна места, до 10.000 евра по човеку, добијају и једни и други без
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разлике да ли су домаћи или страни инвеститори. Све зависи од тога у које се гране паре улажу.
До сада је ове подстицаје од државе добило 140 домаћих и 117 страних инвеститора.
С. Деспотовић
Мало страних улагања
Што се тиче страних инвестиција, Србија се ове године њима не може похвалити. За првих
шест месеци привукли смо нешто више од пола милијарде евра. У сваком случају више него
2012. године када је у Србију у току целе године ушло свега 210 милиона евра. Осим тога, према
подацима које смо добили од економисте Мирослава Здравковића, а који се односе на индекс
инвестиција у Србији, он је последњих година у паду и тренд није повољан. Тако смо прошле
године били на око 74 одсто инвестиција из 2007. године, а 2011. године на готово 81 проценат.
Треба рећи и да резултати ове владе, када је о инвестицијама реч, нису ни бољи, нити лошији у
поређењу са претходном. Јер, ко год сада подсећа како је раније инвестирано више новца не
каже да је 2011. године готово милијарда ушла не због страних инвестиција у производњу, већ
зато што је Мишковићева „Делта” Белгијанцима продала „Макси”. Србија је од тога имала око
25 милиона евра пореза који су отишли у буџет.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/resenje_za_privlacenje_novih_investicija.4.html?news_id=268383

АКТУЕЛНО - Формирана регионална мрежа за повољно пословно окружење

Решење за привлачење нових инвестиција
АУТОР: И. НИКОЛЕТИЋ
Ријека - Институције и организације које се баве локалним развојем из Хрватске, Србије,
Македоније и Босне и Херцеговине, потписале су јуче на Међународном сајму локалних
самоуправа у Ријеци уговор о формирању Регионалне мреже за повољно пословно окружење.
То је прво регионално тело које ће бити задужено за унапређење услова за рад привреде и
привлачење нових инвестиција у те четири земље.
- Значајно је што је овим програмом утврђен јединствен регионални стандард. Оно што нас
посебно радује јесте то што су земље потписнице уврстиле овај програм у званичну политику
својих влада, тако да ће све општине које желе да добију подстицајна средства морати да се
потруде да добију сертификат, јер су тако и компаније и државе сигурне да улажу на прави
начин. Суштина је да кроз процес сертификације општина треба да препозна шта је то
специфично што она има да понуди, да сагледа своје могућности на реалан начин, и истакне
своје предности како би привукла инвеститоре за конкретну ствар - истакао је Владан
Атанасијевић, директор интеграционих система у Ашецо СЕЕ и председник Управног одбора
НАЛЕД-а Србија.
Посао Регионалне мреже биће да укључи локалне самоуправе у програм сертификације
општина са повољним пословним окружењем у југоисточној Европи (БФЦ СЕЕ). Тај програм
од општина захтева да прођу кроз обимне реформе локалне администрације како би имале
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ефикасније процедуре и транспарентнији начин рада чиме у својој средини креирају повољно
пословно окружење. Те реформе подразумевају испуњавање 12 критеријума и више од 80
поткритеријума који су исти за све земље и на тај начин представљају заједнички стандард,
тако да ће инвеститори тачно знати шта нуди свака од општина која поседује сертификат.
Програм сертификације општина са повољним пословним окружењем осмислила је
Национална алијанса за локални економски развој НАЛЕД и покренула га 2007. у Србији, где
је до сада сертификат добило 27 локалних самоуправа. Пре две године пројекат је проширен на
Хрватску, БиХ и Македонију и у јуну ове године додељено је првих осам регионалних
сертификата - Бјеловару, Иванчу, Санском Мосту, Приједору, Руми, Пироту, Велесу и
Струмици. Те општине имаће прилику да на сајму инвеститора представе потенцијале за
улагање и предности које нуде у односу на општине које немају сертификат о повољном
пословном окружењу.
Партнери
Регионалну мрежу за повољно пословно окружење формирали су НАЛЕД, Центар за локални
економски развој Економског факултета у Ријеци, Мрежа за локални економски развој
Федерације БиХ, Мрежа за локални економски развој Републике Српске, као и Заједница
јединица локалних самоуправа и Савез привредних комора Македоније.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/radulovic-od-pocetka-krize-izgubljeno-600000-radnih-mesta

Радуловић: Од почетка кризе изгубљено
600.000 радних места
Министар привреде Саша Радуловић изјавио је данас да је од почетка кризе у
Србији формално изгубљено око 300.000 радних места, а неформално више од
600.000.
"За државу наше величине то је огроман шок", рекао је Радуловић у Привредној комори
Србије (ПКС), на представљању публикације "Топ500".
Он је казао да је главни проблем у Србији запошљавање и да се већ дуго бавимо
последицама а не узроцима проблема.
Србији је, како је оценио, потребна здрава економија заснована на домаћој привреди.
"Стране директне инвестиције су јако важне, али оне не могу да замене домаћу привреду",
нагласио је министар.
Он је додао да под домаћом привредом не мисли само на предузећа која су у власништву
домаћих правних лица, већ и на она која су у власништву правних лица из иностранства.
"Ко год обавља делатност у Србији, запошљава људе и плаћа порез Србији припада домаћој
привреди", прецизирао је Радуловић и закључио да је потребно направити боље услове за
развој домаће привреде.
Министар је најавио и регулаторну реформу, измене закона о раду, закона о стечају и
закона о приватизацији.
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"Ако на минималац од 300 евра 120 треба да дате држави а 180 раднику то је неразуман
систем", рекао је Радуловић.
Он је додао да је такав порекси систем неодржив и најавио смањење пореза и допроноса и
прогресиван систем опорезивања.
"То је најбољи начин за субвенционисање привреде", рекао је и нагласио да је циљ да
највеће пореско растерећење добију они који највише запошљавају.
Циљ је и да се смањи учешће државе на тржишту, казао је министар и навео да је привреда
у великој мери државна.
Радуловић је подсетио да се мора решити проблем предузећа која су у надлежности
Агенције за приватизацију, а има их око 615, која запошљавају 100.000 радника.
Од тих 615 предузећа, према његовим речима, 179 је у реструктурирању, чији проблем
треба да се реши до половине следеће године.
Личне карте морају да доставе и јавна предузећа, казао је он истичући да ће се инсистирати
на транспарентности.
Измена закона о стечају, према речима Радуловића, треба да омогући лакшу продају
имовине.
Пробем предсатвља, сматра министар, и ликвидност привреде, јер је велики део приведе у
предстечајном и стечајном стању, а до тога смо дошли лошом приватизацијом.
(Танјуг)

ТЕЛЕГРАФ
http://www.telegraf.rs/vesti/839204-paracin-vise-od-200-radnika-staklare-dobilo-otkaz-foto

ПАРАЋИН: Више од 200 радника стакларе
добило отказ
- Љут сам на државу која више брине о ЛГБТ паради него што се бави оваквим случајевима
– каже председник Самосталног синдиката "Српске фабрике стакла" Живојин Матејић
У “Српској фабрици стакла” (СФС) из Параћина 217 запослених проглашено је технолошким
вишком и сви ће у понедељак добити решења о престанку радног односа уз исплату
отпремнине од 160 евра по години радног стажа.
Радници који су остали без посла углавном су радили у погону ручне производње
стакла, који је угашен у фебруару ове године.
- У питању су невољници од којих већина има још много до пензије и они су у
правом шоку, иако су овако нешто могли да очекују. Синдикати су били немоћни да ма шта
учине. Фабричко руководство бави се инвестицијама и за бригу о радницима ту нема
места. Љут сам на државу која више брине о ЛГБТ паради него што се бави оваквим
случајевима – каже председник Самосталног синдиката СФС Живојин Матејић.
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Ручна производња угашена је фебруара ове године, када је пословодство наложило престанак
рада пећи за производњу уложака за термос боце. Један од разлога за гашење је што је ручна
производња скупа.
Не покрива ни све трошкове, а камоли да ствара профит. Око 250 радника тада је послато на
годишњи одмор, а мањи број је распоређен на друга радна места. Већина њих сада се нашла на
листи технолошког вишка, мада има и запослених из других погона.
Стаклара је у власништву бугарског конзорцијума “Глас индустри” и прошле године
власник је нудио запосленима добровољни одлазак уз 300 евра по години.
- Рок је два пута продужаван, а отишло је 480 људи. Многи радници су калкулисали, очекивали
су да ће таквих програма бити још и да ће добити више новца. Преварили су се. Још тада је
послодавац најавио нову систематизацију радних места и утврђивање вишкова за оне који не
желе сами да оду – наводи Боривоје Јевтић, председник синдиката “Независност”, који је други
репрезентативни синдикат у фабрици.
Број радника у СФС сада је 870, што је дупло мање него што их је било када је “Глас
индустри” откупио од “Србијагаса” већински пакет акција.
Јевтић каже да су “кулоарске приче” да ће у фабрици остати само 400 људи. Он наводи да ће
бити и запошљавања, али да ће се примати стручни кадар који зна да ради на новој
роботизованој технологији која се управо уводи.
(З. Р. П.)

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1402930/Krkobabi%C4%87%3A+Zakon+o+radu+na+prole%C4%8
7e+u+parlamentu.html

Кркобабић: Закон о раду на пролеће у
парламенту
Ставови око радне верзије закона о раду усаглашавају се и најкасније у рано
пролеће могао би се наћи у скупштинској процедури, рекао министар рада и
социјалне политике Јован Кркобабић.
Потпредседник Владе Србије и министар рада и социјалне политике Јован Кркобабић изјавио
је да се ставови око радне верзије закона о раду усаглашавају и да очекује да би се најкасније у
рано пролеће тај акт могао наћи у скупштинској процедури.
Кркобабић је рекао да на усаглашавању ставова раде сви релевантни партнери и послодаваци и
представници радника - синдикати и да верује да ће се не само Закон о раду, већ и Закон о
штрајку до краја године, односно најкасније у рано пролеће наћи у процедури.
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Према његовим речима, о појединостима закона моћи ће да разговара тек касније, јер оне
зависе од свих који учествују у његовој изради.
Комесар за запошљавање, социјална питања и инклузију Европске комисије Ласло Андор
указао је да је рано да се он у име Европске уније изјашњава о изменама радног законодавства у
Србији, јер је тек данас покренут програм реформи у области социјалне политике и
запошљавања.
Према његовим речима, рано је говорити шта треба променити у Србији да би се смањила
незапосленост и сиромаштво, зато што сад тек следи анализа и сагледавање кључних изазова.

БЕТА
http://www.naslovi.net/2013-09-26/beta/zakon-o-radu-u-skupstni-najkasnije-na-prolece/7236189

Закон о раду у Скупштни најкасније на
пролеће
Бета
БЕОГРАД, 26. септембра 2013. (Бета) - Потпредседник Владе Србије и министар рада и
социјалне политике Јован Кркобабић изјавио је у четвртак да се ставови око радне верзије
закона о раду усаглашавају и да очекује да би се најкасније у рано пролеће тај акт могао наћи у
скупштинској процедури.
Кркобабић је на конференцији за новинаре у Влади Србије рекао да на усаглашавању ставова
раде сви релевантни партнери и послодаваци и представници радника - синдикати и да верује
да ће се не само Закон о раду, вец и Закон о штрајку до краја године, односно најкасније у рано
пролеће наци у процедури.
Према његовим речима, о појединостима закона моћи ће да разговара тек касније, јер оне
зависе од свих који учествују у његовој изради.
Комесар за запошљавање, социјална питања и инклузију Европске комисије Ласло Андор
указао је да је рано да се он у име Европске уније изјашњава о изменама радног законодавства у
Србији, јер је тек данас покренут програм реформи у области социјалне политике и
запошљавања.
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Кркобабић о Закону о раду
ИЗВОР: ТАЊУГ
Београд -- Потпредседник владе и министар рада Јован Кркобабић изјавио је да су
приближени ставови послодаваца, синдиката и других партнера по питању новог
закона о раду.
Очекује се да ће тај закон бити усвојен до краја године, а најкасније почетком пролећа.

Закон је у радној верзији и велики део питања која су била неусаглашена у претходном периоду
су приближена, рекао је Кркобабић на конференцији за новинаре после састанка са комесаром
Европске комисије за запошљавање Ласлом Андором.
Кркобабић је најавио да следи јавна расправа о том закону у којој ће учествовати сви
заинтересовани партнери, послодавци и синдикати, као и представници државе и очекује се да
ће најраније до краја године бити у скупштинској процедури.
Он није могао да говори о појединостима тог закона јер се крајње одредбе које регулишу
поједина питања зависити од усаглашености ставова свих учесника, али и од критеријума које
треба да испунимо према ЕУ.
Одговарајући на питање - шта би Србија требало да измени у Закону о раду како би га
усагласила са ЕУ стандардима, Андор је рекао да је сувише рано да се о томе говори, јер је тек
данас покренут програм реформи за област рада и социјалне политике у Србији.
Тек када се размотре сви изазови и проблеми у тој области моћи ће детаљније о томе да се
говори, рекао је Андор.
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ММФ: Бар две године више до пензије
ИЗВОР: НОВОСТИ
Београд -- Међународни монетарни фонд не одустаје од захтева да се и у Србији
подигне старосна граница за одлазак у пензију за најмање две године, пишу
"Новости".
Радници који су у пуној снази, у пензију ће одлазити знатно касније од старијих колега који су
при крају стажа, пишу "Новости" наводећи да ММФ не одустаје од захтева да (и) Србија
подигне старосне границе за одлазак у пензију као што су то већ учиниле многе земље. Зато се,
пишу "Новости", у Влади Србије управо "праве анализе о евентуалним уштедама“.
Све је шири и фронт стручњака, пензионерских удружења и синдиката који се томе опиру,
образлажући да Србија има и економске и демографске специфичности, па се рецепти из
ММФ-ове кухиње не би смели олако преписивати.
И у Пензијском фонду објашњавају да је Србија већ пооштрила услове за одлазак у пензију, и
додаје да садашњи закон предвиђа да старосна граница расте све до 2023. године. Тада ће жене
у пензију одлазити са најмање 58 година живота и са 38 година стажа, а мушкарци са исто
година и најмање 40 година рада.
Иако се овај план још спроводи, већ је у припреми нови предлог са којим нису сагласни баш
сви ресори унутар републичке владе. У том предлогу је записано да би се нове одредбе
примењивале од 2015, од када би се граница подизала за по још два месеца годишње, па би
завршни резултат био постигнут за 12 година, односно 2027.
"За сада још нико није затражио званично мишљење из Министарства рада о евентуалним
изменама услова за пензионисање, али ми се анализама свакако бавимо. Стручњаци праве
процене колике би се уштеде у БДП-у постигле пооштравањем услова за пензију и да ли је
то уопште исплативо", каже Драги Видојевић, државни
секретар у Министарству рада.
Просветари
дискриминисани
Подизање граница и
увођење пенала највише ће
заболети просветаре јер и у
случају да имају пун стаж, а
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У Фискалном савету Србије подсећају да је Влада у Фискалној
стратегији прихватила да реформише пензијски систем и
додају да би први корак могао бити увођење пенала за
прерани одлазак у пензију, а други подизање старосне
границе јер је то тренд и у развијеним земљама.

непуне прописане године

Представници радника подсећају да се "на Западу“ живи
другачије, да су услови рада бољи, а животни стандард већи.
И професор Хаџи Здравко Ковач, председник Независног
синдиката јавних служби Србије не види логику у
пооштравањима услова.

пошто их лекс специјалис -

старости, имали би пензију
мању за 6 одсто, 12 одсто, 18
одсто... сразмерно томе у
којој години оду у пензију. А
Закон о основама система
образовања и васпитања
"јури“ у пензију када напуне
један услов, стављени су у

дискриминисан положај.
"Посебан апсурд је увођење пенала свима који не испуне оба
услова за старосну пензију", каже Ковач, и додаје да је
бесмислено кажњавати оне који су се превремено пензионисали јер они већ примају умањену
пензију.
"А сада се предлаже додатно смањење од шест одсто за сваку недостајућу годину, што је
нечувено, посебно ако се зна да у Србији од 1,7 милиона пензионера, пун стаж има тек
трећина", подсећа Ковач.
И професор економије, Млађен Ковачевић, оцењује да овај ММФ-ов предлог има смисла само у
земљама у којима је стопа незапослености ниска, што код нас никако није случај, па је самим
тим оваква "реформа“ неприхватљива.
Он рачуна да би ова мера имала ефекта само у прве две године примене, а после би се број
пензионера вратио на старо. С тим да би се негативни ефекти приметили не само у квалитету
постојеће радне снаге, него би се смањила и шанса за нова запошљавања. А све то би - опет финансијски оптеретило државу јер би многи завршили на бироу или на социјалној помоћи.
У Фонду ПИО кажу да мушкарци у овој години могу у пензију са 40 година стажа и најмање 54
године живота, а жена са 35 година и 4 месеца стажа и 53 године и 4 месеца живота. Идуће
године ће се мушкарци пензионисати са 40 година стажа и најмање 54 године и 4 месеца
живота, а жене са 35 година и 8 месеци стажа и 53 године и 8 месеци живота.
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