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Хоће ли избори одложити отпуштање вишкова
Аутори: А. Телесковић - М. Авакумовић

Министарство државне управе и локалне самоуправе касни са смањењем броја запослених, а
Министарство привреде решило судбину тек седам од 17 стратешких предузећа
Злобници би рекли да је министарка за државну управу и локалну самоуправу Кори Удовички
од фебруара прошле године, када се Србија обавезала ММФ-у да ће рационализовати јавну
управу, ишла од канцеларије до канцеларије – досад би избројала вишкове у државној
администрацији. Дуго најављивани спискови прекобројних још су, чини се, мртво слово на
папиру. Још један рок – постављен за крај јануара, до када је број запослених у државној
управи требало смањити за 14.000 је пробијен.
Министарка Удовички је у суботу изјавила како ће се с тим послом „вероватно каснити, јер је
рок од 60 дана у старту био тесан”. Према прогнозама Министарства државне управе и локалне
самоуправе, очекивало се да ће до краја 2015. око 5.000 људи отићи у пензију, а да ће 9.000
добити отказ. С обзиром на то да је прошле године број запослених смањен тек за неколико
хиљада и то искључиво пензионисањем, прошлогодишњи циљеви померени су за ову годину. С
тим што су сада на дневном реду и овогодишњи откази. Па тако према Фискалној стратегији,
документу који је влада усвојила пре неколико месеци, број запослених до краја ове године
треба смањити за око 35.000 људи.
Удовички је минулог викенда као оправдање за одлагање навела како је неопходно ускладити
извештаје и систематизације, као и да већ има извештаја који су на мишљењу.
За Љубодрага Савића, професора Економског факултета у Београду, аргументација министарке
Удовички је само „лоше вађење”.
– Није ово прва година да министарка Удовички мора да рационализује државну управу. Тај
задатак је имала и прошле године па ништа није урадила. Приче о прекратком року не пију
воду. А друго, држава је рокове сама себи постављала у договору са ММФ-ом. Кад грађани не
поштује рокове, не плате рачуне или порез на време, они за то сносе последице. Држава рокове
пробија без последица – каже Савић.
Хоће ли, ипак, неких последица и по државу бити кад мисија ММФ-а у марту дође у четврту
контролу аранжмана из предострожности. Услов да Борд директора Фонда у децембру одобри
трећу ревизију програма са нашом земљом био је управо да влада усвоји документа на којима је
прецизно дефинисано колико је максимално запослених неопходно држави. ММФ ће у марту,
сасвим сигурно питати за резултате и можда поставити неке услове за рационализацију. Да ли
је уопште реално очекивати да политичари пред изборе отпуштају људе?
Љубодраг Савић сматра да ће се тај непријатан посао одлагати, али и да ће ММФ имати
разумевања за кашњење.
– Попуштањем дају подршку влади да настави са мерама штедње. Свесни су и они да се ова
власт први пут ухватила у коштац са наслеђеним проблемима. Фискални дефицит је, такође,
знатно смањен – објашњава Савић свој став.
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Он додаје да свака власт увек води рачуна о томе шта ће о неким потезима мислити бирачи.
– Ко другачије каже клевеће и лаже. Сулудо је и помислити да политичари доносе одлуке и да
их баш брига како ће бирачи гледати на то. Иако Александар Вучић има комотну ситуацију, јер
рејтинг агенције показују да ће имати већину за формирање владе, у природи политичара је да
размишљају о томе како ће се непопуларне мере одразити на бираче. Без обзира на то што
Вучић, због велике подршке, нема потребе да се удвара, као Борис Тадић 2008, када је због
опстанка коалиције повећао пензије за 10 одсто, мислим да је нереално очекивати отпуштања у
кампањи. Јер, избори су увек тајна. И Милошевић и Тадић су били убеђени да неће изгубити
власт па су изгубили. Зато су политичари у кампањи попустљиви – објашњава Савић.
Пред владом је још један непријатан посао и можда најтежи задатак. Од укупно 17 предузећа
којима је продужен рок за приватизацију, у овој години остало их је 10 са нерешеном судбином.
С обзиром на то да је предизборна кампања почела питање је да ли ће судбина преосталих бити
разрешена до 31. маја, до када су та предузећа заштићена од наплате потраживања поверилаца.
Да ли ће избори одложити приватизацију стратешких предузећа, и шта ће бити са њима ако не
буду продата или ликвидирана до почетка јуна у Министарству привреде нисмо добили
одговор.
Министар Жељко Сертић недавно је рекао да по истеку рока, 31. маја, ниједна од преосталих
фирми неће више имати заштиту државе од поверилаца.Много тога је још остало. Мада је за
овај месец најављено доношење плана за Ресавицу, која је уједно и највећи проблем, као и
расписивање тендера за „Галенику”, док је РТБ покренуо УППР, како би са повериоцима решио
проблем нагомиланих око 900 милиона евра дуга. Међу предузећима чији статус још није
решен налазе се још и: Фабрика аутомобила Прибој, ХИП „Петрохемија Панчево”, „Јумко”,
„Трајал”, „Политика” АД, „Икарбус” и „Индустрија каблова” Јагодина.

Државне фирме угрожавају буџет
Аутор:Аница Телесковић

Фискални савет у годишњем извештају упозорава владу на преузете дугове РТБ Бора и
„Петрохемије” због којих је могућ мањак у каси
У децембру протекле године забележен је рекордно висок дефицит општег рачуна државе од
83,7 милијарди динара, чиме је само у једном месецу за 19 милијарди динара надмашен укупан
мањак у буџету остварен од јануара до новембра 2015, упозорава Фискални савет у својој
годишњој анализи.
„Снажан раст расхода, међутим, великим делом потиче и од неколико
једнократних обавеза које нису биле планиране буџетом за 2015, али је крајем године било
најављено да ће држава (без ребаланса буџета) преузети њихову отплату. Реч је о преузимању
дуга „Србијагаса” према НИС-у, обавеза према војним пензионерима и исплати првобитно
лоше планиране субвенције пољопривреди. Ово је укупне расходе државе повећало за 43
милијарде динара”, пише у извештају Фискалног савета.
Премда је укључивање поменутих обавеза у јавни дуг Републике, оваки буџетски расходи,
према њиховој оцени, „заправо представљају хронични проблем домаћих јавних финансија”.
Постала је
уобичајена пракса да се проблеми државних предузећа и других ентитета годинама „гурају под
тепих”, да би се онда у једном тренутку нужно појавили као (непланирани) трошак, наводе у
Фискалном савету. Подсећају да су 2014. године непланирани расходи буџета достигли 80
милијарди динара, када су на наплату дошли гарантовани дугови државних предузећа,
трошкови за санацију пропалих банака и докапитализацију Дунав осигурања и Поштанске
штедионице, а преузет је и дуг „Јата” према добављачима.
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„Слично ће се највероватније поновити и у 2016. кад на наплату доспева гарантовани дуг РТБ
Бор и најављено преузимање дуга Петрохемије према НИС-у”, упозорава Фискални савет.
Додају и то да прелиминарни подаци о извршењу буџета Републике у јануару 2016. указују на
то да је забележен прилично велики суфицит од 33 милијарде динара – што је за око 20
милијарди динара бољи резултат од прошлогодишњег. То је, оцењују последица једнократних
кретања, а не одрживи тренд. Привремено су повећани приходи од акциза, али је и
пребацивањем прихода од продаје фреквенција мобилним оператерима (12,7 милијарди
динара) у новембру 2015. за ову годину, остварен непланиран и привремени раст непореских
прихода.
„Кад се све узме у обзир, велики јануарски вишак на нивоу Републике заправо био је очекиван
и свакако је привремен”, закључују у Фискалном савет.

Држава бивше раднике Јата оставила на улици
Аутор: Љ. Буквић

Запосленима који су напустили компанију по програму решавања вишка
запослених истекле су две године, колико је одлучено да им се исплаћује месечна
надокнада, али због промене закона они сада нису испунили и услов за пензију
Држава је неколицину бивших радника Јата оставила на цедилу и без пара, јер су они који су
одлучили да узму социјални програм и две године до пензије сачекају на бироу, због новог
Закона о ПИО дошли у ситуацију да наредних неколико месеци неће добити ни динар. Наиме,
пре него што ће се приватизовати, Јат је својим радницима понудио три опције за одлазак из
фирме, једна од њих је била намењена онима којима је остало мање од две године до пензије.
Новац од програма су добили, као и месечна примања са бироа. Међутим, у децембру 2015. те
две године су истекле, али они нису стекли услов за пензију јер је држава јула 2014. променила
закон, којим се праг за одлазак у мировину повећао.
Радници који су нам се обратили очајни су због ситуације у којој су, јер су "године рада и труда
оставили у тој фирми", а сада дочекали да буду "на улици". Појединима је остала готово цела
година док не испуне услов, а због нечије немарности, а свакако не њиховом грешком (јер нису
могли да знају да ће држава променити закон о ПИО) тренутно немају никаква примања.
О случају бивших радника Јата, у Ер Србији за наш лист кажу да се надају да ће се пронаћи
"системско решење".
- Ради се о запосленима који су напустили компанију по Програму решавања вишка
запослених. Како су за реализацију тог програма коришћена новчана средства из републичког
буџета, Ер Србија је у потпуности поступала у складу са упутствима представника Радне групе
Владе и решавала вишак запослених у складу са одлуком о утврђивању програма за решавање
вишка запослених у процесу рационализације, реструктурирања и припреме за приватизацију
- наводи Ер Србија у одговору за Данас.
Према одлуци коју помиње Ер Србија, исплата новчане накнаде наставља се до испуњавања
првог услова за остваривања права на пензију.
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- Како је одлука престала да важи, није настављена исплата новчане накнаде, али је по новој
одлуци за 2015. настављена исплата посебне новчане накнаде онима који имају до пет година
до стицања услова за пензију. У нашем случају, до сада нам се обратило укупно троје бивших
запослених. Надамо се да ће бити пронађено системско решење, у корист не само ово троје
запослених, већ и других бивших запослених из других компанија, који су погођени
престанком важења предметне одлуке - напомињу у овој компанији.
У Министарству рада су били још неконкретнији, те смо на питање шта ће бити са бившим
запосленима Јата који су због промене закона остали без надокнаде, добили одговор да
"новчана накнада за случај незапослености јесте право које има незапослено лице по основу
осигурања за случај незапослености, односно на основу уплаћених доприноса за случај
незапослености". У одговору Министарства даље пише и да се "висина месечне накнаде и
временско трајање за које лице има наведено право, утврђује у управном поступку у НСЗ, а на
основу Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености".
У Министарству рада, настављајући да цитирају одредбе закона, наводе да је законом
прописано да обавезно осигурано лице остварује право на новчану накнаду за случај
незапослености ако је било осигурано најмање 12 месеци непрекидно или с прекидима у
последњих 18 месеци.
Они кажу да Закон не прави разлику да ли незапослено лице има 30 година живота и једну
годину стажа осигурања или 60 година живота и 30 година стажа, као и да једни и други имају
исто право на новчану накнаду на основу уплаћених доприноса за случај незапослености, а
једина је разлика у времену трајања овог права.
На једно конкретно питање Данас није успео да добије јасан и конкретан одговор, а без њега су
остали и радници, који ће сада, захваљујући држави која их је преварила, морати да траже
милостињу или нови посао на неколико месеци не би ли прегурали период до стицања услова
за пензију.
Право на надокнаду
- Закон прописује да, изузетно, новчана накнада припада незапосленом у трајању од 24 месеца,
уколико незапосленом до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију, у складу
са прописима о пензијском и инвалидском осигурању, недостаје до две године. Дакле, не
постоји повезаност права на исплату новчане накнаде за случај незапослености и права
одласка у пензију - наводе у Министарству рада.

Породиље да докажу неисправно смањена примања
Аутор: А. Милошевић

* Након што је на сајту "Бебац" објављено да породиљама и даље стижу накнаде
које су, због обједињене наплате, умањене за солидарни порез, Пореска управа
тврди да ће грешка бити исправљена уколико оштећени поднесу захтев
Београд - Око 60.000 жена којима је држава исплаћујући обједињене закаснеле транше за
породиљско боловање незаконито наплатила и солидарни порез, ових дана пролазе кроз нове
порођајне муке, настојећи да Пореској управи докажу да треба да им врати тај новац, а онда
када успеју у том доказивању, још и да је натерају да поступи у складу с доказаним и да им
стварно врати паре.
Иако би по прошлогодишњем обећању Владе Србије овај проблем требало да је одавно решен,
испоставило се да управо ових дана појединим породиљама стижу нови обрачуни за солидарни
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порез. Дакле, не само што морају да се боре са тиме да им Пореска управа отпише претходно
незаконито наплаћене дажбине, већ им паралелно са тим стижу и нове.
Подсетимо, током 2014. године у Србији је важио солидарни порез, који су плаћали сви
запослени у јавном сектору са примањима вишим од 60.000 динара. Проблем је настао пошто
је држава прво каснила са плаћањем накнада за породиљско боловање, а затим по две
закаснеле накнаде одједном плаћала породиљама. Тако су оне одједном, са кашњењем, добиле
износ који је често био већи од 60.000 динара, а Пореска управа је тај износ незаконито
третирала као месечно примање и зарачунавала солидарни порез. Значи, не само што су жене
које су тек постале мајке морале да чекају да добију свој новац, него им је држава онда још и
узела порез сабравши им тако закаснела примања.
У децембру 2015. Влада је увидела грешку, и обећала да ће Пореска управа ствар одмах
исправити и породиљама вратити новац.
Ту крећу нови проблеми за породиље. Како за Данас кажу у родитељском порталу Бебац, који је
заслужан за одлуку Владе да се незаконито наплаћени порез врати мајкама, жене са бебама у
рукама сада морају да сакупљају низ докумената како би Пореској управи доказале да су се
стварно породиле, да су им касниле уплате и да им је наплаћен солидарни порез који није
требало.
- Зашто оне сада морају да се малтретирају када је крива држава? И онда им се догоди да оду на
шалтер Пореске управе и да им тамо кажу да не могу да им врате новац јер им софтвер још увек
није спреман - кажу у порталу Бебац.
Још је чудније што ситуација није таква у свим филијалама Пореске управе, јер су неке почеле
да спроводе рефундацију пореза, а неке нису, па је тако "проблем рецимо у општини Нови
Београд, као и на северу Србије".
- То значи да Влада и Пореска управа свој посао нису урадиле до краја. Влада је морала да
обезбеди да оно што је обећала испуни у року - наводе у Бепцу.
Наш лист се обратио јуче Пореској управи, која је одговорила тврдњом да ће "свим грађанима у
Србији чија су примања умањена по основу обрачунатог солидарног пореза на обједињене
закаснеле исплате, на основу захтева бити рефундирана средства, како је и предвиђено
закључком Владе". Додаје се да је у току рефундација плаћене разлике за уплату нето прихода
на текући рачун подносиоца и подсећа да је закључком Владе из децембра прошле године
грађанима омогућено да поднесу захтев ради повраћаја новца. У ПУ истичу и да су на основу
тога "прописали образац и истакли обавештење на сајту и континуирано врше обраду захтева
за повраћај, односно обуставу поступка тзв. солидарног пореза", као и да ће новац бити враћен
свим физичким лицима која испуњавају услове прописане закључком, и која, наравно, поднесу
захтев.
То, међутим, нису била питања Данаса. Нас је интересовало због чега породиљама до сада није
враћен незаконито наплаћен порез, зашто оне саме морају да доказују да им је незаконито
умањено примање, односно због чега ПУ није сама исправила грешку. Питали смо и да ли је
била тачна изјава министра финансија Душана Вујовића из децембра прошле године, када је
рекао да је ПУ припремила начин како ће читава процедура бити обављена. Ако јесте, због чега
још није успостављен тај механизам? Без одговора је остало и питање колики је износ до сада
незаконито наплаћеног пореза, колико је лица тиме оштећено као и да ли ће породиљама бити
исплаћена накнада штете због незаконито наплаћеног пореза, то јест камата на средства која су
задржана?
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Цена струје је део изборног маркетинга
Аутор: Г. Влаовић

Расписани избори зауставиће приче о поскупљењу струје, када гласање прође,
појавиће се ММФ и тражити нову корекцију
Београд - Иако се стручњаци не слажу око тога да ли је опортуно да струја поскупи у току ове
године, они ипак немају дилему да су изјаве како цене тог енергента неће расти прилагођене
наступајућим изборима у Србији.
Наиме, Александар Обрадовић, генерални директор Електропривреде Србије, недавно је
изјавио да у овој години није планирано повећање електричне енергије. До ове изјаве је дошло
након најаве премијера Србије Александра Вучића да ће у 2016. години бити одржани
ванредни парламентарни избори. Такође, у децембру прошле године, у време када избори још
увек нису били најављени али се увелико спекулисало о њиховом расписивању, Александар
Антић, министар рударства и енергетике, нагласио је да електрична енергија у Србији неће
поскупети од 1. маја 2016. Он је, том приликом, навео да не постоји одлука, ни конкретан план,
за корекцију цена електричне енергије.
- Шта ће се дешавати током године зависи од много фактора, кретања на тржишту,
нестабилности, степена наплате у ЕПС-у - рекао је тада Антић.
Обрадовић је пак своју тврдњу да струја не треба да поскупи у овој години образложио падом
цена у региону и Европи као и успешном реорганизацијом ЕПС-а. Све то по њему ствара услове
за нову анализу трендова и у сарадњи са Међународним монетарним фондом и Светском
банком доћи ће се до закључка "шта радити са струјом"
Слободан Ружић, директор компаније Енерџи сејвинг груп, каже за Данас да су изјаве
представника Владе Србије и пословодства ЕПС-а када је реч о повећању цене електричне
енергије увек мотивисане политичким разлозима, што је потпуно погрешно.
- Да ли ће до корекције цене струје доћи или не требало би искључиво да зависи од тога да ли
актуелна цена електричне енергије подмирује оперативне потребе ЕПС-а када је реч о
одржавању и обнављању. Једноставно, електроенергетски систем треба одржавати и у складу
са тим цена струје би требало да буде прилагођена реалним потребама ЕПС-а у датом тренутку
а не руковођена политичким циљевима и испуњавањем обећања према међународном
финансијским организацијама - сматра Ружић.
Љубодраг Савић, професор Економског факултета у Београду, дели Ружићево мишљење да су
изјаве надлежних да струја неће поскупети мотивисане политичким разлозима, то јест
изборима, али истовремено и додаје да заиста не постоји ниједан разлог да струја поскупи.
- Цена електричне енергије у Европи пада и самим тим било би потпуно бесмислено да струја
поново поскупи у Србији у таквим условима. Кажем поново, јер је, подсећам, цена електричне
енергије коригована прошле године, односно повећана за 12 одсто. Сада цене струје у окружењу
и Европи падају па би било нереално да у Србији поскупи. Иначе, код нас се цена струје диже
само због захтева Међународног монетарног фонда. Са друге стране, ММФ уопште не занима
да ли постоје оправдани разлози за повећање цене, већ само да ли ће такав потез поспешити
мере штедње - објашњава наш саговорник.
Он додаје да није немогуће да након што избори прођу започне кампања да би струја ипак
требало да поскупи у 2016. години.
- Да ли ће до тога доћи или не искључиво зависи од процена ММФ-а. Ако ММФ процени да је за
даље спровођење мера штедње потребно повећање цене струје, такав захтев ће бити испоручен
Београду и кампања која ће покушати да објасни зашто је поскупљење потребно, стартоваће
истог тренутка - закључује Савић.
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Или избори или ММФ
- Сасвим је јасно да су изјаве званичника да поскупљења струје неће бити дате због
наступајућих парламентарних избора. Познато је да се поскупљења уочи избора не практикују
јер нису популарна у гласачком телу. У суштини, изјаве надлежних о корекцији цене, увек су
руковођене политичким интересом а не како би то требало да буде, објективном потребом за
корекцијом. Такође, када до поскупљења дође, опет разлози нису везани за оптималну потребу
за тим већ за захтеве међународних финансијских организација попут Међународног
монетарног фонда - истиче Слободан Ружић.

Већина општина подвукла црту и поделила отказе
Аутор:Љ. Малешевић

Истекао је првобитно утврђени законски рок у којем је локалне самоуправе требало да утврде
вишак запослених и да постојећа радна места ускладе с Одлуком о одређивању максималног
броја запослених. По тој одлуци, у републичким органима број запослених се смањује за 14.512,
и то 8.511 у републичким органима, 250 у Војводини и 5.751 у општинама. Очекује се да Влада
Србије рок за доставу одлука о вишку запослених продужи три недеље, односно до краја
месеца.
Мада је министарка државне управе Кори Удовички пре неколико дана изјавила да ће
рационализација у јавном сектору вероватно каснити јер је рок од 60 дана у старту био тесан,
већина општина је до 8. фебруара, који је одређен као последњи датум, донела одлуке о вишку
запослених и већ их спровела у дело. Од 131 локалне самоуправе – то је око 90 одсто оних које
су имале обавезе – које су у протекла два месеца донеле одлуке о смањењу броја запослених у
државним органима, вишак је проглашен у 120, док 30 општина није имало потреба да смањује
број радника јер није имало више од утврђеног максималног броја. Максималном броју
запослених прилагодила се и половина републичких органа, односно министарстава и
државних институција и агенција, али део њих још није донео одлуке, што ће ипак морати
учинити до краја месеца.
Министарство рада, запошљавања, борачке и социјалне политике утврдило је вишак
запослених у законском року па је 140 прекобројних чиновника већ отпуштено. У НСЗ-у
отпуштено је 90 запослених, а и сами смо се уверили у то да су међу њима и досадашњи пи-ар
сарадници који су помагали новинарима да дођу до потребних информација. И Фонд ПИО је
утврдио вишак запослених па је тако отпуштен 51 чиновник. Још стотину њих из те установе,
али и НСЗ-а, током прошле године отишло је у пензију, јер да није тако, вишак чиновника би
био много већи.
Инспектори рада које је Министарство државне управе и локалне самоуправе недавно упутило
на терен провериће реалан број запослених и број радника по одлуци Владе.
Предстојећи избори не би требало да успоре процес рационализације у државној управи јер
она подразумева не само отпуштања него и бољу организацију. Фискални савет Србије указује
на то да се, иако су за почетак ове године – јануар и фебруар – била најављена масовна
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отпуштања, рокови поново одлажу, што ће допринети да се планиране уштеде не остваре. Уз
то, треба подсетити на то да ни прошле године није спроведена рационализација јавног
сектора, односно није отпуштен планирани број радника, што је аутоматски значило да ове
године „тура” отказа мора бити дупло већа. Процењивано је да би отказ могло добити 25.000
радника, али да би било много једноставније и мање болно да је део њих без посла остао лане,
део ове године, а последњи део 2017.
Министарка грађевинарства и потпредседница Владе Србије Зорана Михајловић одбацује
могућност да Влада због предстојећих избора одустане од рационализације, додајући да ће до
краја овог месеца сва министарства морати изнети предлоге о смањењу броја запослених. Она
је подсетила на то да је 2000. године у Србији било 8.000 запослених у државној управи, а број
се до данас повећао на 32.000, што је, како истиче, неодрживо, и зато изборни процес не може
успорити рационализацију и обављање онога што је нужно.
Вишак 2,82 одсто
Одлука о максималном броју запослених у јавном сектору, коју је Влада Србије донела 3.
децембра прошле године, односи се на целокупан јавни сектор, укључујући и јавна предузећа
на локалном нивоу, али не и на републичка предузећа за које Влада спроводи специфичне
програме реструктурирања. У онима на које се односи, било је запослено 514.573 људи, а
смањење је 2,82 одсто. С обзиром на стални одлив запослених у пензију и на забрану
запошљавања, већ у септембру прошле године било је 3.100 стално запослених мање.
Процењено је да ће број пензионисања у наредном периоду бити значајан, будући да је 12.000
запослених већ стекло услове за пензионисање.

Акциони план запошљавања у Војводини
Покрајинска влада усвојила је Акциони план запошљавања у Војводини у 2016. години, за који
је у покрајинском буџету издвојено 183 милиона динара. Ове године ће са 160.000 динара бити
субвенционисано самозапошљавање незапослених лица за отварање радњи и предузећа.
Обезбеђене су и субвенције послодавцима за запошљавање незапослених лица од 140.000
динара...

ФС: Фискална консолидација је неспорно успешна
Извор.Танјуг

Фискални савет Србије оценио је данас да је почетак спровођења трогодишњег програма
фискалне консолидације у 2015. из угла оствареног дефицита неспорно био успешан, те да је
дефицит снажно смањен са 6,6 одсто на 3,7 одсто БДП-а.
Фискални савет наводи да је заправо дефицит трајно смањен у 2015. око 2,4 одсто БДП-а, и да
је стварни дефицит с којим се улази у 2016. и наставак фискалне консолидације, заправо око
4,2 одсто БДП-а.
Међутим, истичу да је и фискални дефицит од 3,7 одсто БДП-а за Србију и даље превисок и не
обара јавни дуг у односу на БДП.
Наводећи привремене разлоге за смањење дефицита, Савет указује да је до привременог
побољшања за око 0,5 одсто БДП-а, дошло због великих уплата државних предузећа у буџет по
разним основама.
Како указују, привремена уштеда је и то што нису до краја спроведене планиране политике
попут рационализације броја запослених, завршетак приватизације, јавне инвестиције, што је
само одлагање трошкова за следећу годину.
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Збирно, непланиране и економски лоше уштеде на приходима и расходима у 2015. достигле су
приближно 60 милијарди динара, али су делимично потрошене за измиривање, такоде
непланираних, једнократних трошкова крајем године од 43 милијарде, каже се у извештају.
Фискални савет је указао да ни рационализација броја запослених у сектору опште државе није
спроведена по плану у 2015, а у следеће две године требало би да омогући највеће умањење
дефицита.
"Иако су за почетак 2016. била најављена масовна отпуштања, рокови се поново одлажу, што
потврђује претходне оцене да се планиране уштеде од ове мере извесно неће ни остварити",
наводи Савет.
Савет је критиковао што у 2015. није начињен велики помак у реформама у јавним
предузећима, и наводе да организационе промене у Железницама и донекле у ЕПС-у нису
довољне да се реше суштински проблеми у овим предузећима и отклоне извори њиховог лошег
пословања, а то су вишак запослених, цене испод тржишних, слаба наплативост, технички
губици и друго.
Позитивна промена је, додају, што је напокон започето решавање статуса предузећа у
приватизацији, али се за најпроблематичнија од њих, како пише, за РТБ Бор, Ресавицу,
Петрохемију, Галенику, Симпу и друга, још не назире трајно решење.
Последично, истичу, није ни отклоњена опасност од појаве нових буџетских трошкова по
основу губитака јавних и државних предузећа, који су у великој мери осудили на неуспех
претходне покушаје фискалне консолидације.
Кад се подвуче црта, Фискални савет наводи да је трајно смањење фискалног дефицита у 2015,
не рачунајући дејство једнократних чинилаца, износило је око 2,4 одсто БДП-а, па је стварни
дефицит с којим се улази у 2016. и наставак фискалне консолидације заправо око 4,2 одсто
БДП-а.
"Иза овог резултата у највећој мери стоји умањење плата у јавном сектору и пензија које је
донело трајне уштеде од око 1,4 одсто БДП-а, док је преостале, одрживе уштеде, од око један
одсто омогућила боља наплата пореских прихода", пише у месечном извештају Фискалног
савета.
"Иако је 'прави' дефицит нешто већи од званичног, оволике трајне уштеде представљају веома
добар резултат у првој години започетог фискалног прилагодавања", истиче Фискални савет.
(Танјуг)
Уплата оператера дигла суфицит у јануару на 33 милијарде
Суфицит буџета у јануару од 33 милијарде динара представља за око 20 милијарди бољи
резултат у односу на исти месец претходне године, показала је најновија месечна анализа
Фискалног савета Србије.
Међутим, Фискални савет наводи да је суфицит у јануару очекиван и привремен, и указује на то
да је највећи део повећања суфицита у односу на јануар 2015, око 16 милијарди динара,
последица неколико једнократних чинилаца.
"Зато тај суфицит не одраава веродостојно суштинска фискална кретања", оцена је Савета.
Савет истиче да је за суфицит делом заслужно и то што су уплаћени приходи од продаје
фреквенција мобилним оператерима од 12,7 милијарди динара, што је "непланиран и
привремени раст непореских прихода за око пет милијарди".
Део уштеда у овом месецу постигнут је и због неочекивано великог трансфера средстава ПИО
фонду у односу на реалне текуће потребе у децембру, што је имало за резултат суфицит ПИО
фонда у 2015. од преко четири милијарде динара.
"Ова средства су по свему судећи већ потрошена за исплату пензија, јер су у истој мери
умањени јануарски републички трансфери", пише у извештају.
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Фискални савет напомиње да описано пребацивање расхода из месеца у месец неће имати
утицај на укупан дефицит опште државе у 2016, а да ће остварене уштеде у буџету "појести"
већи дефицит ПИО фонда.

Потписан колективни уговор за грађевинарство
Извор:Танјуг

Представници синдиката грађевинарства и послодаваца потписали су данас Посебни
колективни уговор за грађевинарство и индустрију грађевинског материјала.
Уговор су потписали председник Синдиката радника грађевинарства Саша Торлаковић,
председник Гранског синдиката грађевинарства и ИГМ-а "Независност" Саша Димитријевић и
председник Удружења послодаваца у грани грађевинарства и ИГМ Веселин Ражнатовић.
Димитријевић је новинарима рекао да су тиме практично финализирани преговори који трају
неколико месеци и да је то било веома важно будући да је ситуација у овој области доста
сложена имајући у виду да су зараде мање од републичког просека, а честе су повреде на раду и
пословање у сивој зони.
Овим колективним уговором желимо да поправимо оквире који би допринели побољшању
статуса запослених у финансијском смислу и омогућимо заштиту и сигуран рад, рекао је
Димитријевић.
Такође ће допринети томе да се боље уреди однос запослених и послодаваца, нагласио је.
Посебним колективним уговором дефинисано је да што се тиче накнаде за топли оброк она
буде 20 одсто од минималне зараде, а регрес је дефинисан у висини минималца.
То је како је казао, побољшање у односу на претходни грански уговор. Такође су уговором
дефинисани и коефицијенти за одређене послове.
Осврћући се на то да у области ове индустрије ради између 60.000 и 70.000 запослених, може
се очекивати пораст броја у грани обзиром на пројекте које влада планира, истакао је
Димитријевић.
Председник Синдиката радника грађевинарства Саша Торлаковић рекао је да ће се конацно
овим гранским уговором уредити односи између света рада и капитала имајући у виду да је
замајац српске привреде увек било грађевинарство.
Он је казао да синдикат очекује да ће се за нека предузећа
омогућити посебан режим јер се баве веома значајним пројектима.
- Ово је велики дан за нашу грану и надам се да ће уговор добити и проширено дејство, рекао је
Димитријевић.
Председник Удружења послодаваца у грани грађевинарства и ИГМ Веселин Ражнатовић казао
да је важно што су уређени сви детаљи око минималца, а осигурани и регрес и топли оброк.
Он је казао да се нада ће се ова област вратити на стазе на којима је некад била.
Како је навео Ражнатовић, неким предузећима се отвара и могућност извоза на тржиште
Африке, што је веома важно.
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Турци меркају "Јумко"
Аутори:Ј. С. - С. Б.
Све више турских компанија заинтересовано за наше текстилце. Преговори са "Веиком" око
преузимања дела фабрике
ТУРЦИ су све извеснији као нови власници "Јумка". Како "Новости" сазнају, фабрику је
недавно посетила делегација фирме "Веико" која има на десетине погона широм света. Они су
заинтересовани за преузимање дела врањске фабрике. Врањанци су о сарадњи преговарали и
са турском компанијом "Јегје мезлер". Предузеће из Врања је под заштитом државе до краја
маја. Уколико се не реши његова судбина, повериоци ће од јуна моћи да принудно наплате
дугове.
Није искључено да заинтересовани купац фабрику преузме и из стечаја, али у случају "Јумка"
ту не би било велике разлике у коначној "цени".
- У "Јумку" тренутно ради 1.800 људи. Шију за Војску, МУП и "Пошту Србије" - каже Милорад
Васиљевић, секретар Удржења за индустрију текстила, одеће, коже и обуће ПКС. - Скоро 90
одсто дугова "Јумка" је према држави и државним повериоцима. Тако да је будућем
инвеститору исто да ли га преузимају сада или из стечаја. И држава има право да отпише
потраживања.
За покретање производње у Србији заинтересоване су још две компаније из Турске. Пошто из
домовине не могу на руско тржиште, увелико размишљају о отварњу фабрике у Србији. Реч је о
великим компанијама којима српско тржиште, пошто није велико, није било довољно
привлачно.
- Због ситуације са Русијом, турски произвођачи су схватили да артикле произведене у Србији
могу да извезу на на то велико тржиште - објашњава Милорад Васиљевић. - Отварају се
могућности за отварање нових радних места, за које су трошкови од 3.000 до 3.500 евра по
човеку.
ПОТЕНЦИЈАЛНИ улагачи у текстилну индустрију по правилу обилазе неколико локација.
Лесковац је град у коме се будући текстилни радници школују. У пиротском "Првом мају"
празни су погони. У стечају је и "Јавор" из Ивањице, али и "Рудник" из Горњег Милановца.

Караван омладинског предузетништва за запошљавање младих
Извор: Танјуг

Председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж истакао је да је битно да се држава окрене
око 150. 000 младих између 15. и 24. године који "нити се школују, нити раде", те да се за њих
организује "Караван омладинског предузетништва".
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Савет за омладинско предузетништво Привредне коморе Србије у сарадњи са организацијиом
Привредни форум младих, Студентском конференцијом Универзитета Србије и Министарства
привреде у години предузетништва организује "Караван омладинског предузетништва".
Чадеж је, на конференцији за штампу, указао да је први пут у новијој историји Влада Србије
проглашавањем 2016. годином предузетништва, предузетништво поставила као приоритет
своје политике.
Циљ Каравана је, како је објаснио, да у години предузетништва младе широм Србије упозна са
могућностима запошљавања, оснивања предузећа, укаже на предузетништво као велики
потенцијал.
Према његовим речима 150. 000 младих који нити раде нити се школују су поражавајући
податак којем друштво мора да се посвети.
Такође, је, с тим у вези указао и на увођење система дуалног образовања, којим се, такође, бори
против незапослености младих.
Чадеж је рекао да је систем дуалног образовања потребан Србији, јер већ сада две трећине ђака
уписује стручне школе, али и констатује да из њих данас не излазе са конкретним знањем
потребном у модерном пословном окружењу.
У циљу подстицања предузетништва ПКС је проширила своје услуге на онлајн систем, тако да
сви могу податке о таврању фирми добити 24 сата.
Саветник у Министарству привреде Душан Коруноски подвукао је да, ако се не буде нашло
места за 150. 000 младих који се не школују и не раде друштво нема будућност.
Министарство, према његовим речима, нада се да ће млади да искористе годину
предузетништва да се окушају у ризичном осамостаљењу које целом друштву доноси добит.
Коруноски се присетио да је, крајем осамдесетих, почетком деведесетихтих година, када се
осамосталио, био суочен са отпором како у породици, тако и друштва.
"У моје време сви су били против мене. Ми који смо се осамостаљивали почетком деведесетих
нисмо имали подршку ни државе ни породице. Данас млади, са овом владом, имају много
више сасанси, помоћ, менторинга, средстава за почетак. Ова генерација младих предузетника
требало би да покаже више ентузијазма и одлучности него моја генерација", поручио је
Коруноски.
Директор фирме "КрелТиве" Немања Тимотијевић пренео је свој пример за успешност младих
предузетника.
Тимотијевић је рекао да је његова фирма почела пре четири године са радом на основу само
ентузијазма пар људи, а да данас броји 30 запослених, и да је годину и по дана присутна и на
тржишту Уједињених Арапаских Емирата.
Према његовим речима, када је он покретао фирму није још било толико свести о значајау
малих и средњих предузећа, што се знатно променило данас.
Координатор пројекта Владимир Радовановић пренео је да "Караван" има за циљ да се у
години предузетништва млади широм територије Србије едукативним и информативним
програмом упознају са могућностима и изазовима које Влада Србије и Министарство привреде
стављају пред њих.
Циљ је поспешивања новооснованих предузећа која ће омогућити отварање нових радних
места, смањити незапосленост и доприинети јачању домаће привреде. У првој фази Караван ће
од 17. фебруара до 11. априла обићи регионалне студентске центре - Суботица, Нови Сад,
Крагујевац, Нови Пазар, Ниш.
На крају прве фазе планирана је петодневна конференција у Беогарду, са циљем да из ње
изнедри 60 успешних младих предузетника. У другој фази, од 16. маја до 16. септембра Караван
ће обићи већину градована територији Србије од Суботице до Врања и Пријепоља у којима
постоје капацитети за организацију панела.
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У октобру ће у Београду бити одржана конференција на тему „Спровођење и поспешивање
стартап екосистема" којом се завршава друга фаза пројекта.

РУДАРИ РЕСАВИЦЕ КРЕЋУ У ШТРАЈК: Антић их позвао да
разговарају
Извор:Танјуг

Представници Синдиката радника Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља (ЈП ПЕУ)
Ресавица, сутра ће се у Београду састати са министром рударства и енергетике Александром
Антићем, након што је донета одлука о штрајку, изјавио је председник Синдиката ЈП ПЕУ
Небојша Миленковић.
Главни одбор Синдиката ЈП ПЕУ Ресавица донео је одлуку о ступању у штрајк упозорења од
сутра, због неиспуњених захтева Синдиката о испоруци угља Електропривреди Србије (ЕПС),
договорених са министром Антићем и представницима ЕПС-а 22. јануара у Београду, рекао је
Миленковић, који је и председник штрајкачког одбора.
Синдикат ЈП ПЕУ је данас формирао штрајкачки одбор, који чине председници синдиката
свих девет рудника у саставу предузећа. У Одлуци о штрајку стоји да је реч о "одмрзавању
штрајка који је био заказан половином јануара, па замрзнут 22.јануара, после састанка са
министром Антићем".
Синдикат захтева "пласман угља према термоелектранама ЕПС, статус предузећа после 31.маја
и најаву реорганизације, исплату надокнада за сменски рад рудара, уплату доприноса за
пензиони стаж за 2011. и седам месеци 2012.године, пријем јамских радника (рудара) који раде
дуже од две године у радни однос на неодређено време и израду социјалног програма на основу
члана 74 Колективног уговора ЈП ПЕУ".
"Штрајк ће почети сутра, једносатном обуставом рада, на почетку сваке смене, а 19.
фебруара биће организован велики протестни скуп у Сењском руднику, због тешког стања у ЈП
ПЕУ", стоји у одлуци синдиката. На састанку са министром Антићем 22. јануара, синдикати
кажу да су договорили почетак испоруке угља ТЕ ЕПС-а од 1.фебруара, "у континуитету без
прекида, 250.000 тона", али наглашавају да то "још није кренуло".
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Потписан колективни уговор за грађевинарство
Извор:Танјуг
Представници синдиката грађевинарства и послодаваца потписали су данас Посебни
колективни уговор за грађевинарство и индустрију грађевинског материјала
Уговор су потписали председник Синдиката радника грађевинарства Саша Торлаковић,
председник Гранског синдиката грађевинарства и ИГМ-а "Независност" Саша Димитријевић и
председник Удружења послодаваца у грани грађевинарства и ИГМ Веселин Ражнатовић.
Димитријевић је новинарима рекао да су тиме практично финализирани преговори који трају
неколико месеци и да је то било веома важно будући да је ситуација у овој области доста
сложена имајући у виду да су зараде мање од републичког просека, а честе су повреде на раду и
пословање у сивој зони.
„Овим колективним уговором желимо да поправимо оквире који би допринели побољшању
статуса запослених у финансијском смислу и омогућимо заштиту и сигуран рад“, рекао је
Димитријевић.
Такође ће допринети томе да се боље уреди однос запослених и послодаваца, нагласио је.
Посебним колективним уговором дефинисано је да што се тиче накнаде за топли оброк она
буде 20 одсто од минималне зараде, а регрес је дефинисан у висини минималца.
То је како је казао, побољшање у односу на претходни грански уговор.
Такође су уговором дефинисани и коефицијенти за одређене послове.
Осврћући се на то да у области ове индустрије ради између 60.000 и 70.000 запослених, може
се очекивати пораст броја у грани обзиром на пројекте које влада планира, истакао је
Димитријевић.
Председник Синдиката радника грађевинарства Саша Торлаковић рекао је да ће се конацно
овим гранским уговором уредити односи између света рада и капитала имајући у виду да је
замајац српске привреде увек било грађевинарство.
Он је казао да синдикат очекује да ће се за нека предузећа
омогућити посебан режим јер се баве веома значајним пројектима.
„Ово је велики дан за нашу грану и надам се да ће уговор добити и проширено дејство“, рекао је
Димитријевић.
Председник Удружења послодаваца у грани грађевинарства и ИГМ Веселин Ражнатовић казао
да је важно што су уређени сви детаљи око минималца, а осигурани и регрес и топли оброк.
Он је казао да се нада ће се ова област вратити на стазе на којима је некад била.
Како је навео Ражнатовић, неким предузецима се отвара и могућност извоза на тржиште
Африке, што је веома важно.
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Зец: Без правне државе нема успешне економије
Извор:РТВ

БЕОГРАД - Економиста проф. др Миодраг Зец каже да без правне државе не може бити ни
успешне економије.
"Однос између економије и правне државе је можда и најважније питање једног друштва.
Кључна је ствар ко прави правну државу, за чији интерес се она прави и који систем вредности
из тога проистиче. Јер, ако имате друштво са стабилним системом вредности, онда из њега
проистичу институције које људи радо поштују и онда та држава функционише", указао је Зец у
разговору за Радио телевизију Војводине.
Он објашњава да постоји и други приступ: када државу и друштвено уређење прави олигархија
или друштвена елита и онда га оне постављају тако да се ствари одвијају на начин на који то
њима одговара.
"Зато је битно још једно питање: да ли се прави држава континуитета или је она стално у неком
дисконтинуитету? То је усуд Балкана, стално имамо државу дисконтинуитета, и стога немамо
дугорочну стабилност", наводи.
Он указује на чињеницу да су места на којима је рођена цивилизација - попут Месопотамије
или Египта - данас у расулу.
"То је зато што тамо постоје и људи и ресурси, али не постоје институције. Неки други делови
земље немају никакве посебне ресурсе нити климатске услове, али имају савршено развијену
државу", објашњава саговорник РТВ-а.
Зато је, наглашава, држава најкомпекснији, најделикатнији, можда и најважнији производ
једног друштва и додаје да би држава била успешан производ, она мора имати независне,
трајне и просвећене институције.
"То је правна држава. А неправна – она зависи од личних одлука или личних осећања вође",
упозорава Зец.
Он каже да се у правној држави креација богатства заснива на знању и иновацијама, а у
неправној на блискости са вођом и на подаништву.
"Правну државу људи доживљавају као савезника, неправну као батину; у правној држави је
администација сервис грађанима и тако се и доживљава, а у неправној је она бизнис, прилика
да се дочепаш неке моћи и неког штамбиља; стуб правне државе је грађанин, у неправној се
траже поданици", наводи.
Професор Зец истиче да у томе лежи и одговор на питање зашто у неке државе, на пример у
Енглеску, бежи капитал из земаља какве су Русија, Србија, азијске земље...
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