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Представљена "Година предузетништва"
Извор: Танјуг

Прeдседник ПКС-а Марко Чадеж каже да је ово прва влада која је предузетништво ставила у
први план своје економске политике.
У Привредној комори Србије представљена je "Година предузетништва", програм активности
владе за подстицање предузетничког духа.
Марко Чадеж је изразио уверење да Србија може бити земља предузетника, указујући на значај
предузетништва за економију.
Влада Србије и Министарство привреде, као ресорно министарство, уз учешће бројних
партнера, од марта ове године спроводе велики пројекат на националном нивоу под називим
"Година предзетништва 2016".
Представљању Године предузетништва у Привредној комори Србије (ПКС) присуствовао је
велики број амбасадора у Србији, међу којима су били амбасадор Немачке Аксел Дитман,
Италије Ђузепе Манцо, Француске Кристин Моро, али и представници струковних удружења.
Такође, представљању су присуствовали чланови Владе којима је ресор повезан са економијом,
потпредседница Владе Зорана Михајловић, министарка пољопривреде Снежана Богосављевић
Бошковић, министар енергетике Александар Антић, министар омладине и спорта Вања
Удовичић, министар за рад, запошљавање, социјална и борачка питања Александар Вулин.
Структура програма из Године предузетништва планирана је тако да пружи најефикаснији
одговор државе, у најширем смислу речи, на најважније изазове везане за развој
предузетништва.
Током ове године биће спроведени програми финансијске и нефинансијске подршке
предузетничким подухватима, укључујући нарочито програме подршке везане за почетак
пословања и раст развоја.
Година предузетништва биће фокусирана и на дубинске измене и модернизацију законодавног
и регулаторног оквира, пословну инфраструктуру, унапређење административних процедура и
укључивање пословног сектора у креирање политика и програма.
Жеља је да се изгради поверење и осећај код људи који воде или покрећу посао да постоји
начин да држава помогне и буде ослонац за добру идеју и перспективан пројекат.
Значајан део новца уложен у програме је новац из буџета, због чега је важно да порески
обвезници, како је речено, знају како се новац троши и увере да се улаже у нешто од чега ће
срспке економија бити трајно здравија, моћнија и перспективнија.

Зашто ММФ хоће већу инфлацију у Србији
Аутор:Јована Рабреновић
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Шеф мисије ММФ-а, Џејмс Руф, подржао је у прошли петак у Београду НБС у намери да
настави са опрезним попуштањем монетарне политике, рекавши да „оквир циљане инфлације
одговара Србији.” Мисија сматра„ да би требало дозволити већу дневну флексибилност
девизног курса, у мери у којој то не би угрозило постављени инфлациони циљ и финансијску
стабилност”, рекао је Руф.
Шта је мисија ММФ-а, на одласку, поручила креаторима монетарне политике? Да ли им је
увијено, дипломатски, препоручила да би требало да смање вредност домаће валуте? И то сада,
пред изборе?
Да ли то, у преводу, значи – циљану инфлацију сте добро одмерили, али циљ не достижете?
Инфлација вам је ниска, а падом вредности динара може доћи до повећања цена роба и услуга
чиме ће се инфлација погурати до жељеног коридора. Тај циљ је, иначе, зацртан на четири,
плус, минус 1,5 одсто. Јануарска инфлација на годишњем нивоу износила је 2,4 одсто. У
прошлој години инфлација није била већа од 1,5 одсто.
Како у земљи у којој су још жива сећања на хиперинфлацију и њене погубне последице,
објаснити да ни ниска инфлација није добра, јер не подстиче производњу и запошљавање.

Плате у јавном сектору по истим аршинима
Аутор:Мирјана Чекеревац

Скупштина Србије усвојила законска решења по којима ће се пола милиона плата
обрачунавати на основу исте основице и јединственог распона коефицијената.
Сви запослени у јавном сектору, њих око пола милиона, примаће плате које ће се обрачунавати
на основу истих елемената – иста основица и јединствен распон коефицијената. Ово је кључна
одредба Закона о систему плата запослених у јавном сектору, који је јуче усвојила Скупштина
Србије.
Према новом закону, основна плата обрачунаваће се множењем основице и коефицијента.
Коефицијенти ће бити утврђени подзаконским актима, а основица ће се одређивати сваке
године у складу са републичким буџетом. Распон коефицијената биће дефинисан посебним
законом. Закон предвиђа успостављање Општег каталога радних (звања, чинова, положаја и
функција у јавном сектору), који саставља министарство надлежно за послове државне управе
и локалне самоуправе.
Законом је предвиђено и да запослени може да добије већу плату по основу постигнутих
резултата и оствареног радног учинка изнад очекиваног, под условом и на начин прописан
посебним законом, ако овакво вредновање није изражено кроз коефицијент, напредовањем
кроз платне разреде. Плате функционера, њихове коефицијенте за обрачун основне плате
утврдиће посебан закон у складу са одговорношћу функције. Нови закон није мењао одредбе
које се односе на минули рад, па ће се плате по овом основу и даље увећавати за 0,4 одсто по
години стажа. Регрес и топли оброк исказиваће се посебно. Овај закон ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном гласнику”, а примењиваће се од 1. јануара 2017. године
с тим што примена на полицијске службенике, професионалне припаднике Војске Србије и
запослене у органима у чијем су делокругу безбедносни и обавештајни послови, почиње од 1.
јануара 2018. Овај закон не односи се на запослене у јавним предузећима, Народнојбанци
Србије, као ни на запослене у јавним медијским сервисима и организацијама које су основане
међународним уговором, или им се плате одређују у складу са међународним уговором.
Скупштина Србије усвојила је јуче Закон о општем управном поступку, којим је, између
осталог, предвиђена размена података из службене евиденције. То значи да државни и органи
локалне самоуправе више неће моћи од грађана да траже доношење докумената из службених
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евиденција, као што су разни изводи (крштеница, уверење о држављанству и слично), већ их
међусобно размењивати.
Према новим решењима, службеници који поступају у управном поступку, обавезни су да по
захтеву грађана прибаве податке из државних евиденција, по службеној дужности, грађани су
ослобођени плаћања таксе. Грађани треба само да поднесу захтев, а документа ће прибављати
надлежни органи.
Шта за грађане значе нова решења, може се видети на примеру промене личних докумената.
До садфа је, на пример, промена презимена после венчања коштала 10.665 динара, а сада ће
коштати 7.170 динара Трошкови пријаве личног имена детета због уписа у књигу рођених и
пријаву пребивалишта износиће 584 динара, а не садашњих 3.402 динара. Пуна примена
закона планирана је од јула идуће године, а примена појединих одредаба за 90 дана од дана
усвајања у парламенту.
Вршцу, Кикинди и Пироту статус града
Вршац, Кикинда и Пирот добили су статус града и, пошто је Скупштина Србије јуче усвојила
измене Закона о територијалној организације Србије, које је предложио Бранислав Блажић
(СНС).
У образложењу, наведено је да је реч о пограничним општинама којима треба помоћи , а
доделом статуса града стварају се услови за више инвестиција и бољи економски развој.
Блажић је објаснио да се из пограничних повећао одлив становништва, посебно младих и да се
то неповољно одражава на безбедност и правилан регионални развој земље.

Зашто сомборски паори спавају на њивама
Аутор:И. Албуновић

У отвореном писму премијеру Вучићу земљорадници траже да локална власт распише
лицитацију за закуп земље и спречи узурпацију
Пољопривредници из Сомбора, који из протеста већ данима спавају на њивама, упутили су
писмо премијеру Александру Вучићу у којем од њега траже да спречи узурпацију државног
земљишта у том атару.
Група паора захтева и да локална самоуправа што пре распише лицитацију на коју чекају већ
месецима. Земљу не могу да обрађују, јер су им уговори о вишегодишњег закупу давно истекли.
Од укупно 17.000 хектара државне земље, на око 5.000 хектара је, истичу, већ илегално
посејана пшеница. И већи део осталих парцела је узурпиран и узоран. Са њива, кажу, не одлазе
како би спречили да се оре државна земља која није на конкурсу издата у закуп.
– Тражимо било какво решење за ову годину, продужења старих уговора, вансудских
поравнања или било шта друго како земља не би остала необрађена – навели су
пољопривредници у писму Вучићу.
У допису послатом медијима наводи се да су се због овог проблема пољопривредници у више
наврата обраћали градоначелнику Сомбора и министарки пољопривреде Снежана
Богосављевић-Бошковић. Проблем међутим још није решен иако је пољопривредна
инспекција излазила на терен и видела шта се догађа.
У саопштењу које је потписала министарка пољопривреде овим поводом каже се да су „локална
самоуправа и надлежни покрајински секретаријат својим нечињењем у претходној години
довели до овакве ситуације. Локална самоуправа је у 2015. каснила седам месеци са усвајањем
Програма и тако пробила све агротехничке рокове. Упркос кашњењу није реаговао ни
надлежни покрајински секретаријат”. Министарка пољопривреде подсећа да у Сомбору ни
годину дана раније није спроведена лицитација већ је „само дато 667 хектара по основу права
пречег закупа”.
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Богосављевић-Бошковић каже и да су управо овакве злоупотребе биле основни разлог за
доношење нових прописа о закупу државног земљишта, који се примењује од 1. јануара ове
године, и који против узурпатора и оних који их не спречавају да то чине предвиђа строге
санкције – од изрицања новчаних казни до скидања илегалних усева.
По новом закону покрајински секретаријат више нема никакве надлежности у поступку
издавања државног земљишта. Незадовољни пољопривредници истичу да, уколико постоји
воља, њихов проблем може брзо да буде решен.

Министарство привреде ћути о приватизацији
Аутор: М. Н. Стевановић

* Акционим планом из јануара прошле године предвиђено је да се кроз три модела
реши питање власништва друштвеног капитала * Са списка од 188 предузећа за
стечај у поступку је тек 55 * За 220 фирми планирани су тендери или аукције, али
је за мало коју расписан јавни позив * Од стотинак фирми у реструктурирању
Влада брине само о преосталих десетак
Уколико министра привреде Жељка Сертића ових дана питате докле је стигао процес
приватизације преосталих друштвених и државних фирми, он ће, у најбољем случају, ако баш
не може да избегне, нагласити да је од 17 стратешких предузећа из групе за реструктурирање
преостало десет, а да су највећи проблем РТБ Бор и рудници угља "Ресавица". То је све. Шта је
урађено од јануара прошле године, када је за 512 фирми усвојен акциони план, не очекујте да
сазнате, поготову не ако питања, како то инсистира ПР служба министра, поставите мејлом.
Наиме, Данас је пре три недеље затражио управо такву информацију, али из Министарства или
не знају одговоре, или једноставно - ћуте.
Подсетимо, Акциони план приватизације преосталих предузећа из портфолија Агенције за
приватизацију усвојен је у јануару 2015. и на основу тога је Светска банка, уверена да ће бити
углавном реализован, одобрила кредит подршке домаћем буџету од 200 милиона долара, од
којих је половина "легла" већ у марту прошле године. Планом је одмах утврђено да за 188
предузећа не постоји нада, и она су се нашла у групи за стечај. Али, тај поступак је отворен тек
за 55 фирми међу које су се уплели и поступци за фирме са других листа. Ако се при том узме у
обзир да је готово половина од тог броја отишла "под лед" јер су зависна друштва која су на том
путу пратила матичну фирму, онда је број отворених стечајева још мањи, износи свега 28.
Судбина осталих је - ни на небу ни на земљи. Зашто за више од годину дана нису отворени
стечајеви за све те фирме, Министарство нам није одговорило.
Прича о стечају тиме није завршена, јер је он био планиран и за предузећа са другог списка,
која не нађу власнике током 2015. На тој листи је било 220 фирми за које се очекивало да ће
бити заинтересованих инвеститора или стратешких партнера. Колико је њих продато, не
знамо, јер Министарство није одговорило ни на то питање Данаса. Тек, чињеница је да, осим за
медијске куће, мало је за коју фирму и расписан јавни позив, а под притиском рокова и
недостатка купаца објављивано је да ће и оне отићи у стечај. Колико, такође не знамо јер
Министарство не одговара. У неколицини предузећа је тај поступак и отворен, али се све остале
налазе у недефинисаном статусу. Запослени очекују обећани социјални програм, али ни он не
стиже, као ни зарада јер у већини нема производње, пошто се мало ко одлучује да од пропалих
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предузећа наручи робу или услугу. У каквој су позицији радници из тих фабрика, да ли ће им
најављене надокнаде ипак бити исплаћене, или ће та средства и даље да чувају буџет од
превеликих издатака, Министарство није одговорило. Нема информација ни на питање да ли и
поред истека законског рока, постоје фирме за које је могуће расписати аукцију или тендер,
наравно, не рачунајући десет од првобитно утврђених 17 предузећа у реструктурирању, која су
добила статус "стратешког значаја". Тиме су издвојена из групе од стотинак фирми са трећег
списка, које се годинама реструктурирају, а одлуком Уставног суда, 31. маја прошле године су
изгубила "право" на заштиту од поверилаца. Већина њих је сада са блокираним рачунима, неке
су остале без запослених који обично потражују и значајан новац за неисплаћене зараде и
доприносе, а шта Министарство и Влада раде како би пронашли решење, јавности није
доступно.
Ко је надлежан
Министарство привреде није одговорило Данасу ни на једноставно питање ко је требало да се
појави (а није) на рочишту на коме је Привредни суд у Зајечару утврђивао да ли постоје
разлози за отварање стечаја над Индустријом за прераду Мајданпек, у чијем саставу послују
Златара и Магапласт. Предлог је поднела Агенција за приватизацију, која се у међувремену
угасила, а њене надлежности за већ отворене стечајеве још је крајем лета преузела Агенција за
лиценцирање стечајних управника. Преостала питања из приватизације пренета су на
Министарство, док је за спорове из тог процеса формирана нова агенција.

Ковачница иде у банкрот
Аутор: З. Р.

Крагујевац - Представници Пореске управе Србије нису се појавили на рочишту у Привредном
суду у Крагујевцу, где је требало да се изјасне о плану реорганизације Застава ковачнице који је
поднео власник, бугарска фирма Феро транс. Пореска управа је највећи поверилац Ковачнице
и одлука да ли ће стечај окончати кроз банкрот или реорганизацију, на претходна два рочишта
одлагана је због тога што су они тражили допуне плана. Како се на последњем нису ни
појавили, рочиште није одржано, па најстаријој фабрици отковака у Србији, предузећу од
стратешког значаја за домаћу привреду, пре свега војну индустрију - предстоји банкрот.
- У шоку смо, не можемо да верујемо шта нас је снашло. Урадили смо и испунили све што је
Пореска управа тражила од нас, а њени представници се, једноставно, нису ни појавили на
рочишту, као да се не ради о судбини једне значајне фабрике и голој егзистенцији неколико
стотина њених радника и њихових породица. Страшно је да нам држава не дозвољава да даље
радимо, иако производњу готово да нисмо ни прекидали од покретања стечаја, при чему смо
редовно плаћали порезе и остале дажбине - говорили су за наш лист поједини радници
Ковачнице, којима није јасно ни зашто се држава, односно Пореска управа, одрекла једног
пореског обвезника.
Бугарска фирма Феро транс је у предлогу плана реорганизације Застава ковачнице навела да ће
порески дуг те фабрике, од око 320 милиона динара, бити враћен у 48 једнаких месечних рата,
уз грејс период од годину дана. Подсетимо, стечај у Ковачници је отворен 30. септембра 2014,
због непрестане блокаде фабричког рачуна дуже од 90 дана, а већ 15-ак дана доцније
производња за домаће и иностране партнере је поново организована, те да до данас није
прекидана. Ковачница, у којој је поново ангажовано 180 од близу 300 преосталих радника,
тренутно производи око 160 тона отковака месечно за Заставину фабрику оружја, али и за
дугогодишње пословне партнере у Немачкој, Аустрији, Словенији, Мађарскоји Румунији.
Лоша приватизација
Пропадање Застава ковачнице почело је након приватизације фабрике коју је 2005. купио
бугарски бизнисмен Валентин Захаријев. Синдикати, радници и остали мањински акционари
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Ковачнице упозоравали су да Захаријев уништава фабрику тако што њен профит пребацује у
Бугарску, док је дугове остављао у Крагујевцу.
Угрожена и производња оружја
Банкрот фабрике отковака угрозиће производњу у Застави оружје, а својевремено је, због
велике зависности између две фабрике, пословодство оружара тражило да поједини погони
Ковачнице изузму из приватизације.

Једнака плата за једнак рад
Аутор: М. Р. Миленковић

* Премијер је обећао да ће посланици радити даноноћно и без прекида, објаснио је
Игор Бечић разлоге за заседања до јутарњих сати * Највећа замерка опозиције је
да се овим законом ништа не уређује, јер у сваком члану "стоји објашњење да ће то
бити уређено неким додатним прописом".
Београд - Посланици Скупштине Србије, након ноћне дебате, усвојили су јуче тачно у подне
Закон о систему плата запослених у јавном сектору, односно за око 500.000 грађана којима је
држава послодавац. Њима ће зараде бити обрачунаване на основу истих елемената, исте
основице и јединствене матрице распона коефицијената, чиме ће бити остварен принцип
"једнака плата за једнак рад". Закон је усвојен по хитном поступку, иако ће његова примена
делом почети у наредној, а остатак у 2018. години.
Коефицијенти ће бити утврђени пратећим прописима, њихов распон уредиће посебан закон, а
јединствена основица одређиваће се сваке године у складу са буџетом Републике за наредну
годину. Највећа замерка опозиције била је да се овим законом ништа не уређује, јер у сваком
члану "стоји објашњење да ће то бити уређено неким додатним прописом". Тако ће и
коефицијенте за плате функционера одредити посебан пропис. Изузетак је аутономна
покрајина и локалне самоуправе, где ће основицу плата разматрати само у току процеса
припреме њихових буџета. Закон предвиђа и успостављање општег каталога радних места,
односно звања, чинова, положаја и функција у јавном, док посебни каталози служе да се
искажу услови и захтеви за обављање послова.
По новом закону, запослени у јавној управи током боловања добијаће 65 одсто од просека 12
месечних примања у који улазе и додаци за дежурства, рад викендом и празником,
прековремени и ноћни рад, регрес... По основу минулог рада добијаће увећање зараде од 0,4
одсто по години стажа. Регрес и топли оброк исказиваће се посебно, а не у коефицијенту како
су страховали синдикати.
Примена овог закона почеће 1. јануара 2017. године, до када би требало да се донесу посебни
закони, док ће годину дана касније бити усклађени и почети примена закона којима се уређују
плате и друга примања полицијских службеника, професионалних припадника Војске Србије и
запослених у органима у чијем су делокругу послови безбедности и обавештајни послови, са
одредбама овог закона.
Закон се не односи на запослене у јавним предузећима, Народној банци Србије, у јавним
медијским сервисима и организацијама које су основане међународним уговором или којима
се плате одређују у складу са међународним уговором.
Иначе, расправа о амандманима у ноћи између недеље и понедељка показала је да су и власт и
опозиција дубоко загазили у предизборну кампању, а јавност је коначно сазнала због чега се на
крају мандата овог сазива прешло на ноћни рад и то у тренутку доношења плата о државним
намештеницима - "премијер је у експозеу обећао посланицима да ће радити даноноћно и без
прекида", објаснио је председавајући парламента Игор Бечић. Посланик СДС Марко Ђуришић
подсетио је да је премијер обећао и да ће на почетку мандата бити донет закон о платама у
јавном сектору, али да је то дошло на ред две године касније.
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Документа по службеној дужности
Закон о општем управном поступку, који је такође усвојен, прописује да грађани више неће
бити у обавези да доносе документа из службених евиденција, као што су уверења и разни
изводи, већ ће ту обавезу имати органи и то по службеној дужности. Грађани ће бити
ослобођени плаћања таксе за те податке, чиме штеде и време и новац, пише у образложењу.
Тако ће, на пример, трошкови промене личних докумената по промени презимена након
венчања уместо 10.665 динара износити 7.170 динара, остваривање права на упис детета у
предшколску установу уместо 2.509 динара биће 854, а пријава личног имена детета због уписа
у матичну књигу рођених и пријаву пребивалишта уместо 3.402 динара биће 584 динара.
Вршац, Кикинда и Пирот постали градови
Вршац, Кикинда и Пирот убудуће ће имати статус града, предвиђено је изменама Закона о
територијалној организацији Србије, које је предложио напредњак Бранислав Блажић. У
образложењу се наводи да су то пограничне општине којима треба помоћи да се давањем
статуса града створе услови за више инвестиција и бољи економски развој.

У општинама у којима влада неозбиљност нема фабрика
Аутор:Љ. Малешевић

Последњу годину у Руми су отворене три фабрике, у којима је посао нашло више од 1.000
радника, а ове и наредне године рад ће почети још најмање две стране инвестиције.
Све стране инвестиције обезбедила је локална самоуправа уз сарадњу с Владом Србије, која је
обезбедила велики део новца за финансирање отварања радних места и изградњу пречистача.
Резултат сталне борбе за стране инвеститоре и њихов долазак управо у ту сремску општину,
која је увек имала и има све услове за добар бизнис, могао би бити румска општина без
незапослених, и то већ у наредну годину-две.
То је само пример колико је важно да привлачење инвестиција буде приоритет локалних
самоуправа. Јер, у време када у региону влада велико такмичење за привлачење инвестиција
због тога што је свуда, па чак и у земљама ЕУ, незапосленост велика, општине морају бити те
које ће посебним специфичностима и „попустима” довести инвеститора управо на своју
територију и обезбедити бољи живот својим грађанима. Министар привреде Жељко Сертић,
кога је крајем прошле недеље наљутила немарност председника општина и градова у Србији у
одазивању позиву на конференцију „Улога локалне самоуправе у подстицању инвестицоног
амбијента”, истиче да Влада Србије има јасну агенду шта треба да се ради да се економски
аспекат промени, и истакао важност сарадње државе и локалних самоуправа.
Општина Пећинци је последњих година постала лидер за привлачење инвестиција кроз
повољан географски положај, опремање радних зона, ефикасан рад администрације. Заменик
председнице општине Пећинци Зоран Војкић објашњава да су бројне инвестиције у тој
сремској општини резултат континуираног залагања и рада општинског руководства на
побољшању инвестиционог амбијента на локалном нивоу, али и добре сарадње с Владом
Србије када су у питању одређени капитални пројекти. Руководилац Сектора за ЛЕР Агенције
за развој пећиначке општине Радивој Милошевић додао је да успеху у привлачењу директних
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инвестиција знатно доприноси то што се у пракси примењује велики део предложених
законских решења, као што су креирање повољног пословног амбијента кроз инфраструктурно
опремање радних зона, усвајање неопходние планско-техничке документације, али и постојање
ефикасне локалне администрације.
Већина локалних самоуправа у Војводини већ увелико ради на уређењу радних зона и давању
посебних погодности страним инвеститорима, или је то урадила. На путу нових инвеститора из
Кине, Италије, Словеније и неких других држава су Србобран, Кула, Сомбор, Бач... Улазе у
преговоре и праве рачуне о исплативости страних улагања, а пре свега у запошљавању радне
снаге па самим тим и смањењу броја незапослених. Пракса показује да управо од способности,
вештине и спремности општинских челника зависи привлачење страних инвестиција. С друге
стране, седењем и чекањем да држава доведе инвеститора или да она уради оно што може,
локална администрација одводи општину у још дубље сиромаштво и немаштину.
Сами да искористе своју географију
Дакле, на локалним самоуправама је да искористе свој географски положај, опреме радне зоне,
уреде грађевинско земљиште, уведу ефикасну администрацију и, изнад свега, да се потруде да
доведу стране инвеститоре, а држава ће сваку такву иницијативу испратити. Међутим, уколико
општине не покажу иницијативу и не потруде се да и саме створе услове за долазак страних
инвеститора, осим онога што чини Влада Србије, морају знати да од привредног развоја и
новоотворених радних места неће бити ништа.
Године предузетништва
У Влади Србије данас ће званично бити представљена “ Година предузетнштва” односто
одржаће се презентација за подстицај предузетништва у Србији. Министар Сертић најавио је
три стуба за развој предузетништва: поправљање пословног амбијента кроз законодавбни
оквир, затим централни стуб- директна финанијска и нефинанијска подршка привреди најзад
промовија предузетништва, као начин живота.

Индустријски скок од 8,3 одсто
Аутор:Е. Дн.

Индустријска производња у Србији скочила је у јануару ове године 8,3 одсто у односу на исти
месец лане, док је у односу на просек у 2015. мања 9,8 процената, саопштио је Републички
завод за статистику.
Највећи утицај на међугодишњи раст индустријске производње у јануару 2016. године имале су
производња електричне енергије, дуванских производа, хемикалија и хемијских производа,
експлоатација угља, и производња производа од гуме и пластике. На месечном нивоу, укупна
индустријска производња је у јануару, према десезонираним подацима, повећана 0,9 процената
у односу на децембар, док је прерађивачка остварила раст од 3,6 одсто. Десезонирани индекс
индустријске производње за јануар 2016. године, у односу на лањски просек, показује раст од
3,3 одсто за укупну индустрију, а 1,7 проценат за прерађивачку.
Највећи међугодишњи раст, од 23,7 процената, забележен је у јануару ове године у сектору
Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, затим у сектору Рударство
– 8,3 процента и у Прерађивачкој индустрији – 2,1 одсто. Производња енергије је у јануару
повећана 19,5 одсто у односу на исти месец прошле године, производња трајних производа за
широку потрошњу 9,6 одсто и интермедијарних производа, осим енергије, 6,7 процената.
Истовремено, у јануару је производња капиталних производа опала три процента, и нетрајних
производа за широку потрошњу 2,2 одсто.
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БДП већи 1,2 посто
Реални раст бруто домаћег производа у Србији у четвртом кварталу 2015. године износио је 1,2
проценат на годишњем нивоу, саопштио је Републички завод за статистику.
По десезонираним подацима, БДП је у четвртом кварталу 2015. године остао на истом нивоу у
односу на претходни квартал.
У посматраном тромесечју реалан раст бруто додате вредности, на годишњем нивоу, забележен
је у сектору грађевинарства – осам одсто, сектору индустрије и снабдевања водом и управљања
отпадним водама – 6,8 и сектору финансијских делатности и делатности осигурања – 4,1
процента.
Пад бруто додате вредности од 6,7 одсто регистрован је у сектору пољопривреде, шумарства и
рибарства.

Пољопривредници да буду спремни, инвестиције веома важне
Извор:Танјуг

Предстојећи период, до уласка у ЕУ требало би да искористимо да да пољопривреднике
уведемо спремне за тржишну утакмицу када је у питању ова област, а подстицање инвестиција
веома је важно јер оне дају најбоље ефекте, истичу представници Министарства пољопривреде
и заштите животне средине.
Помоћник министра пољопривреде Ненад Катанић рекао је на скупу у ПКС "Будућност српске
пољопривреде" да би предстојећи период требало да искористимо да пољопривреднике
"уведемо" спремне за све оно што буде актуелно у моменту када постанемо пуноправна
чланица ЕУ.
Он рекао да све што је учињено у протеклом периоду представља заокрет у вођењу политике
када је у питању ова област.
Катанић је рекао да ће у зависности од буџета и финансијске ситуације, и подстицаји у
пољопривреди бити већи.
Државни секретар у Министарству пољопривреде и заштите животне средине Данило
Голубовић је казао да је циљ да се подстакну инвестиције јер оне дају најбоље ефекте.
Голубовић је говорећи о Споразуму о стабилизацији и придруживању рекао да сегмент
пољопривредног земљишта није преговаран у оквиру нашег дела ССП-а, већ у оквиру дела који
се односи на промет робе, људи и капитала.
Он је рекао да захваљујући подршци ЕУ, Србија од 2004. године бележи спољно-трговнски
суфицит у трговини са ЕУ.
Како је казао, период од 2014. до 2020. сматра се као револуционаран период када је у питању
заједничка пољопривредна политика.
Он је рекао да у Европи постоји посебан осврт постоји према младим фармерима, али и
подршка инвестицијама, иновацијама...
Голубовић је казао да је завршен рад на акционом плану за поглавље 11.
Пошто смо на скринингу добили похвале за оно што нас чека, очекујемо да ће након читања
акционог плана у надлежном директоријату добити позитиван одговор. Затим следи писање
преговарачке позиције, рекао је .
Како је казао, што се тиче акционог плана, дефинисало се како ће се имплементирати
стандарди из поглавља 11, а осврћући се на поглавље 12, Голубовић је рекао да постоји велики
број нетачних инфромација које воде ка лажном узбуњивању наших потрошача и кваре
позиције наше прехрамбене индустрије.
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"Давање нетачних информација могу бити опасни за Србију у будућем периоду. Можемо бити
поносни на оно што до сада урађено у процесу преговора у вези тих програма", казао је он.

Стојиљковић: СНС је највећа социјална организација у Србији
Аутор:Војислав Стевановић

Утицај политичких фактора на запошљавање и напредовање, као и правна несигурност
стварају простор за корупцију прилком запошљавања у јавном сектору, оцењено је на
представљању пројекта "Зауставимо политичко запошљавање" и "Транспарентно до посла".
Нисмо завршили са департизацијом, СНС је највећа социјална организација, рекао је Зоран
Стојиљковић из Агенције за борбу против корупције.
Пројекти који су данас представљени реализовали су Фондација Центар за демократију и
Центар за слободне изборе и демократију, чији представници су указали шта треба променити
у области запошљавања у јавном сектору, укључујући и контрадикторне законе и недостатак
транспарентности у конкурсима.
Представник Цесида Бојан Клачар рекао је да нису довољно јасни критеријуми који се користе
приликом запошљавања, као и да јавни конкурси нису довољно транспарентни, "односно да су
из разних разлога недовољно доступни људима који желе да конкуришу".
"Закључили смо да постоје велика дискрециона овлашћења људи у комисијама који на крају
одлучују ко ће да буде примљен", рекао је он указавши и да је законска регулатива
некоегзистента тако да је тешко пратити која се решења примењују и да ли у оквиру примене
"долази до њиховог кршења".
Он је рекао и да је законска регулатива "веома често застарела и недоречена", указавши да
"дискреционо право може да се смањи тако што ће у већој мери бити обезбеђено писано
тестирање у коме дискрециони фактор не долази до изражаја".
Према његовим речима, може да се смањи број уговора о делу као и о привременим и
повременим пословима, "јер у државном сектору треба да раде људи који раде на неодређено
време".
Директна штета од партијског запошљавања 1,9 милијарди евра
Државне иституције су свесне партијског запошљавања и негативних последица у јавном
сектору, показало је истраживање о економским ефектима кадровске политике у јавном
сектору Иницијативе за демократску транзицију.
Директна штета због стања у ком се налазе јавна предузећа и јавна управа је последњих година
износила око шест одсто БДП-а годишње. Другим речима, око 1,9 милијарди евра.
Према речима Јелене Нешић из Иницијативе за демократску транзицију, осим намере државе,
нема конкретних акција за смањење партијског запошљавања.
"Намера постоји, али она или није довољно јака или је недовољно искрена. Акције које би
водиле побољшању ситуације нису препознате", каже она.
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Незапосленост у Србији 17,9 одсто
Аутор:Бета

Стопа незапослености у Србији у четвртом кварталу 2015. године износила је 17,9 одсто,
саопштио је Републички завод за статистику.
За мушкарце је стопа незапослености била 17,4 одсто, а за жене 18,4 одсто.
Према анкети о радној снази, незапосленост у Београдском региону износила је 19,3 одсто, у
региону Војводине 16 одсто, у региону Шумадије и западне Србије 17,6 одсто, а у региону јужне
и источне Србије 18,8 одсто.
Стопа запослености, која представља удео запослених у укупном становништву старом 15 и
више година, у четвртом кварталу 2015. износила је 42,4 одсто.
За мушкарце је стопа запослености била 50 одсто, а за жене 35,2 одсто.
Највећа стопа запослености у Шумадији
Највећа стопа запослености била је у региону Шумадије и западне Србије, 43,8 одсто, затим у
региону Војводине 42,8 одсто, у Београдском региону 41,9 одсто, а у региону јужне и источне
Србије 40,4 одсто.
У односу на трећи квартал 2015. стопа запослености је мања за 0,8 процентних поена, док је
стопа незапослености порасла за 1,2 процентна поена.
У поређењу са четвртим кварталом 2014. стопа запослености је остала непромењена, а стопа
незапослености је већа за 0,6 процентних поена.
Анкета о радној снази спроведена је на узорку од око 13.000 домаћинстава.

Град Београд помаже мала и средња предузећа
Извор:ФоНет

Градоначелник Београда Синиша Мали најавио је, отварајући радионицу "Знањем до циља", да
данас почиње реализација Акционог плана запошљавања за 2016. годину.
Мали је подсетио да је прошле године било 450 полазника, од којих су 53 основали своју
фирму, преноси Беоинфо.
"Заједно са Владом Србије много је урађено да се смањи незапосленост. Основане су две
слободне зоне, а средином марта очекује нас постављање камена тамељца за велику
фабрику у Обреновцу која ће запослити 1.400 људи", рекао је Мали.
"О важности тога говори чињеница да од 2006. ниједна велика фабрика у Београду није
отворена. Желимо да Београд поново буде град фабрика, складишта, нових бизниса, али да
покретачка снага буду наши предузетници. Мала и средња предузећа у свим великим земљама
носиоци су развоја", поручио је Мали.
Мали је подсетио да су прошле године отворени и Научно-технолошки парк и Бизнис
центар, намењени младим људима и онима који имају старт ап компаније у ИТ области, где им
је омогућено да имају плаћен простор и друге неопходне услуге.
"Имамо могућност да ове године кроз градски буџет издвојимо субвенције од 62 милиона
динара за мала и средња предузећа, а такође и заједнички програм са Националном службом
за запошљавање и Фондом за развој", рекао је Мали.

Вучић се у петак састаје са просветарима

Извор:ФоНет
Унија синдиката просветних радника Србије саопштила је да ће састанак председника
репрезентативних синдиката просвете и премијера Александра Вучића бити у петак, 4. марта.
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Упркос најави, у понедељак, 29. фебруара, нису се састали премијер Републике
Србије, Александар Вучић и председници репрезентативних синдиката просвете.
Током вечери, из кабинета министра просвете, стигла је информација да је састанак померен за
петак, 4. март, у 8 сати, наведено је у саопштењу Уније.

Мишчевић: Заштитити интерес сељака
Извор:Танјуг

Шефица преговарачког тима Србије Тања Мишчевић истакла је данас да се у преговорима са
ЕУ о пољопривреди посебна пажња посвећује заштити српских интереса, као и сељака и додала
да се ради на Акционом плану, који ће бити завршен идућег месеца у првој верзији.
Она је додала да је веома битно посветити се сада питању како ће изгледати српска
пољопривреда после уласка у ЕУ.
Мишчевић је на Нин фокус "конференцији Будућност српске пољопрвреде", казала да
искуство држава чланице ЕУ показује да се предности не осете одмах по уласку у Унију, већ с
временом када се земље прилагоде да користе средства ЕУ.
Мишчевић је истакла да ЕУ не одређује будућност српске пољопривреде, да Брисел не
дефнише правце наших преговора, већ је партнер у процесу преговора, у којем се разговара
шта су најбоље могућности.
Стратегијом, према њеним речима, је дефинисана будућност српске пољопривреде, а она се
тренутно дотерује кроз акциони план који се ускладује са елементима стандарда ЕУ.
Пред нама су преговори о укључивању српске пољопривреде у велики корпус заједничке
пољоприврдне политике ЕУ, нагласила је Мишчевић, подсетивши да је пољопривредна
политика ЕУ једна од најстаријих политика Уније.
Она датира из 50-тих година када је послератна Европа била млада и осиромашена, те је
постојала потреба за развојем пољопривредне.
Специфичност политике у овом сектору јесте да ЕУ кроз фондове помаже развоју
предузетништва у овој области, подсетила је Мишчевић.
У преговорима, како је казала, посебна се пажња посвећује заштити интереса српске
пољопривреде, као и сељака.
У преговорима се три поглавља баве овом облашћу. Најдиректније се те области тиче
Поглавље 11 посвећено пољопривредном и руралном развоју, Поглавље 12 које се тиче
безбедности хране, тешко и компликово. Ту је и поглавље 13 о рибарству, за које констатујемо
да поседује велики потенцијал", објаснила је Мишчевић.
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Оглашена продаја Галенике

Извор:Бета
Агенција за лиценцирање стечајних управника огласила је данас прву продају холдинг
предузећа Галеника из Београда, које је у стечају.
Галеника се продаје као правно лице јавним надметањем које ће се обавити 4. априла ове
године, по почетној цени 18,3 милиона динара.
Депозит за учешће у поступку продаје је 7,3 милиона динара.
Најважнија имовина Галенике је пословни простор од око 142 квадрата и покретна имовина у
Земуну и акцијски капитал од 0,29 одсто у Брокерско-дилерском друштву Галеника брокер.

Синдикати задовољни, испоштована права радника
Извор:Танјуг

Закон о платама у јавном сектору, који је данас усвојио парламент, омогућиће
да запосленима у том сектору буду враћена права која нису имали годинама,
попут топлог оброка и регреса, изјавио је председник Синдиката запослених у
здравству и социјалној заштити Зоран Савић.
"Не могу да кажем да ли је ова верзија и коначна, и да можда нешто није промењено у
амандманима, али ако је усвојен онај текст који смо ми договарали на Социјално-економском
савету и са премијером и који је влада усвојила, синдикати могу да буду задовољни зато што
смо после 15 година поново добили право да добијемо регрес и топли оброк", рекао је Савић
Тањугу.
Он је казао да када ће се то право остварити, зависи од уређивања нових секторских закона и
средстава у буџету.
"Неопходно је да се обезбеде средства у буџету да би запослени ово право могли да осете кроз
свој џеп, односно да приме увећану зараду. То ћемо морати да сачекамо, али то је оно што су
синдикати тражили", рекао је Савић.
Он је додао да је и начин уређивања минулог рада нешто повољнији него што је био предвиђен
Законом о раду, што значи да су запослени добили већа права.
"Топли оброк и регрес неће бити у коефицијенту већ ће бити исказан посебно и зависиће од
стања средстава у буџету. Зависи од тога када ће влада донети одлуку о висини тих примања и
колико ће она бити износити.
Мораћемо да сачекамо, али је битно да смо опет добили право на то, односно право које нисмо
имали последњих 15 година", навео је.
Савић каже да преговори у вези решења у закону нису били лаки и да су трајали неколико
месеци.
"Ово је била прилика да су после дужег времена синдикати успели да један закон врате из даље
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процедуре на дораду и да утичу на поправљање самог текста и закона у корист запослених и да
се такав закон усвоји", казао је Савић.
У наредном периоду следи усвајање нових, посебних или секторских закона како би Закон о
платама могао да се примени од почетка 2017.године, рекао је Савић наводећи да је са
представницима Министарства државне управе и локалне самоуправе договорено да
синдикати буду укључени у то.
Скупштина Србије усвојила је раније данас Закон о систему плата запослених у јавном сектору,
који обухвата око 500.000 грађана којима је држава послодавац, којима ће све зараде бити
обрачунаване на основу истих елемената, исте основице и јединствене матрице распона
коефицијената.
Тиме се остварује принцип "једнака плата за једнак рад". Распон коефицијената ће се
дефинисати посебним законима, чије доношење се очекује након усвајања овог такозваног
кровног прописа.

СРПСКИ ВАТРОГАСЦИ СЕ ЖАЛЕ Мало нас је, возила су стара, а ни
опрема не ваља
Аутор:Бета

Синдикат ватрогасаца Србије данас је указао да ватрогасци раде у лошим условима због чега је
угрожена њихова безбедност, али и безбедност грађана.
"О неоговорном односу државе према ватрогасној служби говори податак да ватрогасци
интервенишу возилима просечне старости више од 27 година, алармантно је мали запослених
који раде и у заштитним оделима којима је истекао рок трајања, немају редовно финансирање
и не постоји закон о ватрогаству који би ову област детаљно уредио", наводи се у саопштењу тог
синдиката.
Указано је да у Србији тренутно има 3.100 ватрогасаца, што је у односу на број становника
најмање у региону. Синдикат ватрогасаца је подсетио да европске препоруке налажу да на
1.000 становника буде један ватрогасац, што значи да би у Србији требало да буде више од
7.000 ватрогасаца.
Проблем недовољног броја ватрогасаца, како је наведено у саопштењу, до сада је решаван
издавањем налога за приправност, чиме су се ватрогасци обавезивали да 12 сати пре своје
радне смене буду у пуном степену спремности да се одазову на позив, али је због
рационализације трошкова Министарства унутрашњих послова укинута та обавеза за коју су
ватрогасци били плаћени 20 динара по сату.
"Недопустіво је рестриктивну политику трошкова примењивати на овај начин и због тога
инсистирамо на што хитнијем враћању категорије приправности све док се у службу не прими
довољан број ватрогасаца", наводи се у саопштењу Синдиката ватрогасаца Србије.
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