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Вулин: Шалтери у ПИО Фонду су прошлост
Извор:Танјуг

Од 15. марта сви послодавци моћи ће на сајту ПИО фонда да попуне и предају електронски
образац М4, с подацима о зарадама и стажу запослених у претходној години.
„Зашто се чекало овако дуго, ја заиста не знам, али важно је да су шалтери у ПИО Фонду за
нашу привреду део мрачне прошлости,„ изјавио је министар за рад Александар Вулин на
отварању скупа под називом „Електронска пријава М4”, на којем су говорили и председник
Привредне коморе Србије Марко Чадеж и директорка РФ ПИО Драгана Калиновић.
У Србији 204.000 правних лица и 233.000 предузетника имају обавезу да подносе
документацију за М4 образац, а кроз филијале ПИО Фонда прође више од два и по милиона
образаца годишње.
Чадеж каже да ће се модернизацијом система и електронским пословањем доћи до велике
уштеде у буџету и да је циљ олакшати администрацију.
„Тешко је израчунати колико ће овај корак ушедети српским привредницима, не само одвајање
времена, већ колико ће им у сопственим ресурсима уштедети новца у будућем раду”, рекао је
Чадеж.

„Слога“ и АСНС иду на изборе
Аутор: М. Р. Миленковић

* Независност и Савез самосталних синдиката неће подржати ни једну странку, а
АСНС ће подржати некога, али још не знају кога
Београд - - Најава расписивања ванредних парламентарних избора означила је и старт трке
међу политичким партијама за подршку синдиката. Синдикати су, међутим, подељени по
питању треба ли директно учествовати на изборима и коју странку или коалицију ће подржати.
Савез самосталних синдиката Србије и УГС "Независност" сигурно неће подржати ниједну
опцију, док остали синдикати још одлучују којој листи би могли да се приклоне. Сви се,
међутим, слажу да не постоји ни једна позитивна ствар којом запослени могу да буду
задовољни у овом тренутку, почев од неуставног смањења плата и пензија, катастрофалног
закона о раду, ликвидације предузећа у реструктурирању, смањењу куповне моћи, поскупљењу
основних животних намирница и тако редом.
Душко Вуковић, потпредседник Самосталног синдиката Србије каже за Данас да је готово
сигуран да његова организација неће подржати ниједну политичку странку.- Немамо никаквог
разлога да подржимо било коју партију или коалицију. То нисмо чинили ни раније, па нећемо
ни сада, а ни учешће наших представника на некој изборној листи ни у ком случају не долази у
обзир - каже Вуковић и додаје да ће ова влада остати упамћена по лошем Закону о раду и још
лошијем Закону о пензионом осигурању, захваљујући чијој примени ће пензије трајно бити
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умањене оним људима који се одлуче за превремено пензионисање. И један и други закон
усвојени су без подршке синдиката и јавне расправе, али они нису једини закони донети на
штету радника.Слично тврде и у Уједињеним гранским синдикатима "Независност". Наводе да
неће подржати ниједну политичку опцију, јер немају разлога да било коме верују. "Чак и да
нам донесу злато и драго камење, не бисмо веровали да је то драго камење", наводе у
Независности.Ранка Савић из Асоцијације слободних и независних синдиката, међутим,
сматра да је учешће синдиката на изборима нормално и пожељно.- АСНС ће сигурно подржати
неку политичку партију. У овим тренуцима посматрамо и анализирамо поруке које шаљу
политичке партије. Анализирамо и оно што је обећано, а није испуњено. У том посматрању је
како актуелна власт, тако и бивша. Одлуку о подршци ће донети Главни одбор АСНС,а наш
једини циљ ће бити покушај поправљања положаја запослених и незапослених грађана Србије,
као и бољи статус синдиката, које је Закон о раду и Закон о платним разредима потпуно
маргинализовао - каже Савићева и додаје да је АСНС до сада сарађивала са ЛДП, али и да су их
скоро све странке звале на разговоре, и власт и опозиција. - Видећемо шта је у нашем интересу
и тада ћемо одлучити - каже председница АСНС и додаје да се положај радника у протекле
четири године погоршао. Она напомиње да је нови Закон о раду укинуо низ бенефита које су
имали запослени – минули рад само код последњег послодавца, сменски рад, а све то је
утицало на погоршање материјалног положаја запослених- Олакшан је отказ Уговора о раду и
то послодавци користе у великој мери. Међу запосленима је завладао страх – што није добро за
ефикасност и резултате рада. Смањене су плате запосленима у јавном сектору, а наши радници
су постали јефтина и лако замењива роба. Они ћуте и раде за најмање зараде у региону и
најмању минималну зараду, док се наше власти хвале на ЦНН-у јефтином радном снагом, иако
сами из буџета инвеститорима дају 10.000 евра по радном месту, а радницима остаје тек
минимална зарада - објашњава председница АСНС.На изборима ће сигурно учествовати и
Удружени синдикати Србије "Слога". Председник ове организације Жељко Веселиновић каже
да ће на изборима учествовати директно и то на свим нивоима како би глас радника могао да
се чује и у локалним, покрајинском и што је најважније у републичком парламенту.
Веселиновић каже да никога неће бланко подржати “јер више не падају на часну реч и мајке
ми”.- Сигурно је да ћемо прво разговарати са Демократском странком као досадашњим
партнером што је и најлогичније. Искрено се надам да ћемо у неколико наредних дана
направити договор, јер ми нити желимо да тргујемо, нити уцењујемо, већ тражимо поштовање
радног човека и партнерство на дуге стазе - објашњава Веселиновић.Иако овај синдикат
јавност углавном везује за ДС, председник Слоге каже да они нису ничији синдикат и да су их
раније везивали за СПС, а сада за ДС, али да је истина само да су они само у одређеним
периодима имали неке врсте споразума са партијама левичарске оријентације.- У сарадњи са
ДС отишли смо додуше корак даље и заједно учествовали на парламентарним изборима 2014.
Због тога смо скупо платили цену, коју на жалост и даље плаћамо јер је нечијом грешком у
парламент као представник Слоге ушао сасвим погрешан човек који је нашем синдикату, али и
целокупном радничком покрету нанео несагледиву штету. Од свог настанка 2008. увек смо
били на опозиционој страни, јер сматрамо да су синдикати природни противници сваке власти,
никако непријатељи како многи данас доживљавају када некога критикујемо - каже
Веселиновић. Према његовим речима, Слога покушава да промовише један систем вредности
потпуно нормалан свуда у свету, а то је да синдикати учествују директно на изборима на
листама појединих партија како би кроз парламент могли да утичу на одређене законе који се
тичу радника, али да партије у Србији то не разумеју, иако су им уста пуна радника и борбе за
радничка права.
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Рудари још нису спремни за умирање
Аутор: Ј.Б.К.

* Еколошки савез и репрезентативни синдикати Басена Бор реаговали због
тврдњи да је нова топионица
Бор - Осим тима стручњака консултантске куће "МцКинсеy" која у наредних месец дана треба
да успостави финансијску "дијагнозу" за РТБ Бор, како би га припремила да неки од модела
приватизације, у борском комбинату бакра су и двојица независних експерата из Америке.
Њихов задатак је да провере оправданост уложених средстава у изградњу нових
пирометалуршких агрегата у Бору и то са техничко-технолошког, еколошког и економског
аспекта. Први утисак ових стручњака о раду нове топионице и фабрике сумпорне киселине
веома је позитиван.
- Нема дима! Тражили смо од колега из Бора да нас одведу на неки видиковац, да однекуд, где
је преглед града добар, проверимо има ли дима. Одушевљен сам, јер смо и одатле видели да све
беспрекорно функционише. Чуо сам и да се десио пожар у фабрици сумпорне киселине, све
нам је познато, али могу да кажем да нова фабрика данас веома добро ради. Имам веома
позитиван утисак - рекао је Ерик Партелпог, који је са представницима Светске банке у Бору
био и 2006. године.
Последњих дана РТБ Бор и нова топионица често су били у новинским насловима и то у
негативном контексту на које је реаговао Еколошки савез "Еко агенда 7/1935" Бор. У допису
који је потписао потпредседник Одбора овог еколошког савеза, Драган Јанкуцић, наводи се да
је изградња нове топионице и фабрике сумпорне киселине за град и околна села потпуни
еколошки погодак, као и да је од прве еколошке буне у Бору 1935. године, када се захтевао чист
ваздух над градом и околним селима, до испуњења тог захтева прошло тачно 80 година.
- Мештани околних села који су генерацијама живели у еколошки најзагађенијој средини, када
им је топионички дим уништавао сву летину и здравље, знају да цене разлику између старе и
нове топионице. Непримерено је да то не уважавају појединци из РТБ-а и злонамерно износе
неистине о новој топионици као о потпуном промашају. На тај начин, оправдавају вековно
тровање грађана Бора и околних села и свесно умањују залагања Владе Србије и менаџмента
РТБ-а у историјском еколошком подвигу - стоји у допису "Еко агенде 7/1935" Бор.
Реаговали су и репрезентативни синдикати Рудника бакра Бор на недавну изјаву главног
уредника НИН-а да су, како се наводи у саопштењу "РТБ Бор и Ресавица лешеви прошлости и
да таква предузећа треба сахранити". Сматрајући да је и улога медија, поред осталих, да
помогну у оживљавању ових пословних система који обезбеђују опстанак живља на овим
просторима, синдикати РББ подсећају на бројне фабрике и инфраструктурне објекте који су
урађени захваљујући рударима и металурзима Бора и Мајданпека. Подсећају и на 1994. годину
и чувени Аврамов динар чије је покриће гарантовано борским и мајданпечким златом.
Поручујући да "рудари још нису спремни за умирање" представници Синдиката "Независност"
РББ, Индустријског синдиката РББ и Самосталног синдиката РББ оцењују да тешко стање
додатно отежавају изјаве представника Рударског синдиката Србије "који су од 2012. до краја
2015. године жарили и палили у компанији".
Дуга листа
Репрезентативни синдикати подсећају да су бројни објекти, инфраструктурни и фабрике,
изграђени захваљујући борском и мајданпечком бакру и злату. На дугој листи налази се
аутопут Београд-Ниш, пруга Београд-Бар, фабрике Новкабел, ваљаоница бакра Севојно,
топионица цинка у Трепчи, фабрика каблова у Загребу, затим хидроелектрана "Ђердап", Сава
центар, инфраструктура и жичаре на Копаонику, више одмаралишта на хрватском и
црногорском приморју, опрема Института за мајку и дете, инвестиције у путеве, верске и
спортске објекте...
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Државне фирме полако силазе с грбаче грађана
Аутор:Љ. Малешевић

Мада се годинама о јавним предузећима у Србији говори као о највећим губиташима и терету
који је на грбачи целог друштва, већина њих је ипак прошле године пословала позитивно и
показала да је домаћинско пословање могуће и код нас. По прелиминарним резултатима
Министарства привреде, из извештаја јавних предузећа за 2015. годину произлази да су
„Србијагас”, „Електромрежа Србије”, „Транснафта”, ДИПОС и нека друга јавна предузећа лане
остварила позитиван резултат, и то знатно бољи од планираног, док има и оних која су
подбацила и направила губитке веће него што се то очекивало.
Мада је планирано да „Србијагас” у 2015. години оствари минус од 6,7 милијарди динара, он је
уместо тога остварио плус од готово три милајарде, односно процењени нето резултат већи је
9,72 милијарде динара од плана. „Електромрежа Србије” је планирала да прошлу годину
заврши у плусу од око 1,5 милијарди динара, али је процењени добитак 1,6 милијарду већи од
планираног и износи 3,16 милијарде. Генерални директор ЕМС-а Никола Петровић објашњава
да је одличан резултат остварен у прошлој години последица рада свих запослених, али и тога
што је то јавно предузеће успело да повећа приходе и уједно смањи расходе.
– Остварена је нето добит 1,6 милијарду динара већа од планиране, а на то је утицало повећање
прихода од алокација и ИТЦ механизама, односно механизама за компензацију транзита
електричне енергије између европских оператера преносног система, а заслужна је и
рационализација пословних расхода – објаснио је Петровић, додајући да су најзначајније
уштеде остврене код трошкова одржавања, набавке електричне енергије за покриће губитака у
преносу и трошкова балансирања система.
ЈП „Транснафта” је уместо планиране добити од 65 милиона динара, успела да оствари
троструко бољи биланс, односно 166,6 милиона динара. ДИПОС, који није јавно предузеће већ
друштво капитала и бави се изнајмњивањем и одржавањем државних непокретности, остварио
је прошле године нето добит од 171,5 милион, а била је планирана на 124 милиона. Нето
добитак 47,5 милиона динара већи од планираног директор ДИПОС-а Ђоко Кривокапић
објашњава тимским радом свих запослених, који је довео до већих прихода и нижих расхода
него што је првобитно планирано. Уз то, додао је, резултат је добар и због тога што је наплата
повећана, а трошкови смањени.
Иако су ЈП „Путеви Србије” и прошле године били у минусу, ипак је резултат бољи од
планираног јер план је бито нето минус од 9,5 милијарди динара, а остварили су 9,1 милијарду.
Лошије од плана прошле године пословало је ЈП „Ресавица” јер је било планирано да заврши
2015. годину у скромном плусу од око 14,78 милиона, а на крају је резултат нето минус од око
200 милиона.
„Службеник гласник” и Завод за уџбенике
Мада је за већину јавних предузећа Министарство привреде објавило прелиминарне резултате
у нето добити или губицима, код „Службеног гласника Србије” и Завода за уџбеник наведени су
бруто резултати. По тим подацима, процењује се да је прошлогодишња бруто добит
„Службеног гласника Србије” 24,3 милиона динара већа од планиране и да износи 31,8 милион.
Завод за уџбенике је остварио бруто добит од 69,9 милиона, што је 2,8 милиона динара мање од
плана за 2015. годину.
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Дугови и грађани иду извршитељима у руке
Аутор:Д. Вујошевић

Грађани Србије дугују банкама пола милијарде евра кредита које нису у могућности да плате, а
то је 11 одсто свих зајмова које враћају. Откако је пре четири године Законом о
заштити корисника финансијских услуга банкама укинута могућност да те кредите уступају
заинтересованим агенцијама или фондовима, ти зајмови углавном се воде у билансима банка
као тешко наплативи. Међутим, од јула ове године на врата би могли закуцати нови
наплатиоци. Народна банка Србије припрема измену прописа: у августу је усвојила акциони
план за наплату проблематичних кредита. У склопу тог документа предвиђена је и промена
статуса грађана-дужника. Разматра се правни оквир којим би, осим банкама, и другим
институцијама било дозвољено да откупљују ненаплативе кредите. Нови мере требало би да
омогуће развој тржишта проблематичних кредита.
У банкама се новој мери радују и сматрају да ће им то омогућити да се реше тих зајмове. А шта
могу очекивати грађани? О томе за „Дневник” професор Факултета за правне и псловне студије
„Др Лазар Вркатић” у Нобвом Саду др Александар Васиљевић каже:
– Да би грађани били заштићени од самовоље будућих наплатилаца, било би најбоље да
пропис чије се доношење очекује предвиди обавезу да се уступање кредита грађана не може
урадити без сагласности дужника – сматра Васиљевић. – Тек када се он писмено сагласи с
променом повериоца, кредит се може уступити. Без тога, бојим се да ће се створити погодно тле
за злоуптребе.
Он наглашава да ће већина будућих власника тих зајмова гледати да купи кредите који су под
хипотеком. Чим добију све важеће „папире”, одмах ће активирати хипотеку и трудити се да
продају некретнину и тако дођу до новца. У новој ситуацији банке неће више толерисати да
клијент касни с отплатом по четири или пет месеци –кредит ће се одмах уступати.
Уколико се све и догоди, највише разлога за стрепњу имају дужници који враћају зајмове у
швајцарским францима. Они би по кратком поступку могли остати на улици уколико се њихов
статус не реши на другачији начин.
Распродаја зајмова
Грађани су много боље платише од предузећа: по подацима Кредитног бироа Србије, крајем
прошлог месеца дуговали су 719,97 милијарди динара, или 0,9 одсто више него у јануару. Већ
три месеца заредом доцња код становништва износи 7,3 одсто. Већ чињеница да се та бројка из
месеца у месец не мења говори да кредите не враћају само они који то не могу. Најчешће су то
људи који су остали без посла или су им примања довољна тек за преживљавање па за кредит
не претекне.
Банке, чистећи билансе, те дугове продају врло јефтино, чак и за десет одсто вредности. Али
сами корисници их не могу откупити. Грађани који су већ у доцњи не могу рефинансирати
кредит јер имају негативне податке код Кредитног бироа.

Грос: После избора кренути у озбиљне реформе
Извор:Танјуг

Председник Сената привреде Србије Иван Грос изјавио је вечерас да се после избора у Србији
мора кренути у озбиљне реформе и да је зато добро што ће избори бити одржани.
6

"Као што је и председник Владе Србије Александар Вучић и рекао - после избора, ако ова влада
остане, мора да се покрене реформа која треба да траје најмање четири године", рекао је Грос
Тањугу, уочи сутрашњег почетка Копаоник бизнис форума, који ће трајати до 10. марта.
Према његовим речима, скупови попут Копаоник бизнис форума су јако добри, јер су ту
представници привреде и владе, као и сви који утичу на привредни развој, па се могу извући
јако добри закључци.
"Ми из Сената смо дошли да видимо на који начин можемо да покренемо неке кораке и
мислимо да треба још више ставити акценат на регионалњу сарадњу, али она мора да окупи
изузетно добре привреднике и то не само крупни капитал, већ и средња и мања предузећа која
имају добре резултате", навео је Грос.
Он је казао да мала предузећа морају више да сарађују међусобно да би се 'укрупнили' и да би
онда заједно наступали на трећим тржиштима.
"Јер, једина и права статешка оријентација су повећање извоза и статешка партнерства са
развијеним земљама", закључио је Грос.

Ко то штелује запосленост
Аутори:Д. И. К.- С. Б.
Фискални савет доводи у питање поузданост података из анкете о радној снази Републичког
завода за статистику. Ковачевић: Слагање података из анкете са евиденцијом Централног
регистра одбацује сваку сумњу
НЕДОВОЉАН привредни раст, и даље значајан "минус" државне касе и велика незапосленост
су највећи проблеми Србије, сматра Фискални савет. Напомињу да су потребне веће
инвестиције, а када је реч о досадашњем расту запослености, Фискални савет поручује - по
свему судећи, није се ни десио. Није први пут да се доводи у питање поузданост података
Републичког завода за статистику. У овој институцији, међутим, одговарају да је најбоља
провера Анкете о радној снази Централни регистар обавезног социјалног осигурња (ЦРОСО). А
њихови подаци, тврде, прилично се подударају. По званичној статистици од 2012. године до
трећег кварта прошле године, број запослених је порастао скоро 20 одсто. С друге стране,
Фискални савет, подсећа да је истовремено износ уплаћених доприноса порастао свега 7,5
одсто. Укупна маса зарада је већа 19 одсто.
- Снажан раст броја запослених морао би да остави јасан траг у економији сваке земље, а тај
траг у Србији не постоји - наводи Фискални савет. - Бруто домаћи производ је од 2012.
практично стагнирао. Приватна потрошња је била у паду, а кретање доприноса и пореза на
зарада је одступало од кретања формалне запослености из Анкете о радној снази.
Директор Републичког завода за статистику, Миладин Ковачевић, одговара да слагање
података о формалној запослености из Анкете о радној снази са бројем из Централног регистра
дефинитивно одбацује сваку сумњу у ово истраживање.
- Да би неко, довео у сумњу главне резултате Анкете о радној снази мора да има директне, а не
посредне доказе. Ако неко имплицитно инсинуира да неко у Заводу штима податке, мора да
буде у стању да те податке анализира на индивидуалном нивоу и да тамо докаже систематске
грешке - каже Ковачевић. - У садашњем расту, или боље опоравку, запослености нема ничега
посебно чудног. Нарочито кад се погледа и структура те нове запослености. Просто,
запосленост се после деценије дубоког пада мало опоравља и полако се враћа на неку
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дугорочну линију везе са БДП-ом, мада има још простора да аутономно расте.
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА
СТАТИСТИЧАРИ подсећају на то да контролу квалитета Анкете о радној снази спроводе
међународне институције - Еуростат и Међународна организација рада, а корисници података
су Светска банка, домаћи и страни струцњаци.
- Због релативно малог узорка и сложености српског тржишта рада анкета може да буде
непрецизна за уже структуре, али главни трендови су дефинитивно онакви каквим су
представљени јавности у саопштењима - каже Миладин Ковачевић.

Траже излаз из кризе
Аутор:З. Р.
Политичка и економска елита Србије и региона окупила се у понедељак увече на Копаонику,
где је почео 23. Бизнис форум. На коктелу им је добродошлицу пожелео Миодраг Костић,
председник “МК групе”
ПОЛИТИЧКА и економска елита Србије и региона окупила се у понедељак увече на
Копаонику, где је почео 23. Бизнис форум. На коктелу им је добродошлицу пожелео Миодраг
Костић, председник “МК групе”.
На најпознатију српску планину, где ће од данас до 10. марта, више од 850 учесника
расправљати о изазовима које доносе реформски процеси, у понедељак увече су стигли
министар финансија Душан Вујовић, директорка Пореске управе Драгана Марковић,
амбасадор САД, Кајл Скат, председник Привредне коморе Србије, Марко Чадеж, као и бројни
привредници и економисти.
Уводно излагање на данашњој, првој пленарној седници, “Стратегијска анализа позиције
Србије и перспектива опоравка”, резервисано је за премијера Владе Србије Александра Вучића.
Своје ставове на ову тему изнеће и Јоргованка Табаковић, гувернер Народне банке Србије и
Душан Вујовић, министар финансија. Током дана, биће речи и о фискалним и структурним
реформама, квалитету потраживања у финансијском сектору, регионалној сарадњи И
унапређењу конкурентности, сузбијању сиве економије и дефинисању главних проблема у
индустрији осигурања.
Организатори “српског Давоса”, Савез економиста Србије и Удружење корпоративних
директора, најавили су да це учесници форума покушати да кроз аргументовану,
конструктивну расправу сагледају и анализирају кључне реформске изазове из различитих
углова. Тема овогодишњег форума је "Достизање и конвергенција са водећим трендовима: како
санирати главне пукотине у систему", а током три дана биће одржано 20 панела, три пленарне
сесије и пет специјалних презентација.
БАЈАТОВИЋ О РЕСТРУКТУРИРАЊУ
НА дневном реду ће бити реформа државе и реструктурирање јавних предузећа, а о овој теми
ће расправљати Душан Бајатовић, директор "Србијагаса" и Предраг Алексић, први човек
"Србијашума". Посебан панел биће посвећен представљању инвеститора из Уједињених
Арапских Емирата.
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Дошао је и тај дан: М4 одлази са шалтера
Извор:Бета

Београд -- Послодавци и предузетници ће од 15. марта моћи електронски да предају образац
М4, који садржи податке о зарадама и стажу запослених у претходној години.
То ће допринети смањењу чекања на шалтерима ПИО фонда и уштедама у пословању
привреде, речено је у Привредној комори Србије.
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин изјавио је да у
Србији 204.000 правних лица и 233.000 предузетника имају обавезу да подносе документацију
за М4 образац.
"Од 15. марта више нико неће морати да чека на шалтеру и сва документација може да се преда
електронски. Шалтери у ПИО фонду су за нашу привреду део мрачне прошлости и свако ко не
жели да дође на шалтер, неће то морати да ради", истакао је Вулин.
Он је рекао да ће то донети велике уштете, у времену и новцу и као пример навео да у
београдској филијали када су месеци за предају М4 обрасца, дневно има 4.000 странака.
Према његовим речима, 80 одсто услуга ПИО фонда је већ дигитализовано.
Председник Привредне коморе Марко Чадеж рекао је да Сертификационо тело Привредне
коморе процењује да би нови електронски сервиси, који би могли да буду брзо примењени,
сачували бар 300 милиона евра пореских обвезника.
Он је рекао да да ће и ова услуга донети уштеде привредницима и додао да је и ПКС у овој фази
модернизације фокусирана на унапређење постојећих и развој нових дигиталних севиса за
привреду.
Директорка Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Драгана Калиновић
рекла је да је тај фонд спреман за нове услуге и да ће на овај начин бити уштеђено много
времена послодавцима и преузетницима и да је то велико побољшање корисничког сервиса
ПИО фонда.
"То је велико олакшање за послодавце, јер више не морају да проводе време чекајући у
редовима. Надамо се уштедама на свим нивоима, као и побољшању изворних прохода ПИО
Фонда и посредно на тај начин и смањењу дотација од стране државе", истакла је
Калиновићева.
Послодавци и предузетници ће моћи да попуне захтев и пошаљу пријаву преко електронског
сервиса на сајту ПИО Фонда, а како је речено, неће бити потребе да се шаље додатна
финансијска документација.

"Сада је на реду тежи део посла"
Извор:Танјуг

Копаоник -- Декан ФЕФА Ана Трбовић изјавила је да би требало спровести структурне реформе
које се односе на сређивање јавних предузећа и реформу пензионог система.
"На претходним Копаоник бизнис форумима смо разговарали о проблемима макроекономске
стабиллности односно нестабилности. Сада када је то постигнуто, требало би урадити тежи део
реформи, који се односи на реорганизацију јавних предузећа у циљу њихове веће
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ефикасности", казала је Трбовић уочи почетка Копаоник бизнис форума који ће трајати до 10.
марта.
Она је рекла да јавна предузећа треба да имају мање губитака и мање да оптерећују здрави део
привреде.
"Други стуб структурних реформи је промена пензионог система и, иако је то непопуларно, тај
систем је какав је сада је неодржив", истакла је Трбовић.
Она је рекла да ће на овогодишњем форуму бити и нових тема, као што су иновације и како да
се и тај део привреде који није толико велики подржи да би више могао да допринесе отварању
нових радних места.
"Треба наставити побољшање пословне климе, сузбијање сиве економије, процес
појединостављивања процедура које коштају привреду", поручила је Трбовић.
Према њеним речима, треба увести и паметне програме као што се то ради у ЕУ, како би се
Председник ИТМ групе Топлица Спасојевић оценио је да је полазна тачка добра, и да сада,
након фискалне консолидације, треба да направимо "корак даље". "Још неке ствари су ту
важне, а то је пре свега раст домаћих инвестиција у инфраструктуру, енергетику, а такође,
морамо да поправљамо енергију и да предузетницима дамо инструменте да би постали
успешни", истиче он. Према његовом речима, за њих су важне повољне каматне стопе, а корак
даље требало би да буде помоћ у старт аповима онима који желе да се баве предузетништвом.
"Што се тиче етаблираних бизниса, треба озбиљно да размишљамо о Развојниој банци и да
нека од ових пословних банака које имамо постане инвестициона банка. Кад то урадимо,
заокружили смо део који је изузетно потребан и важан за наставак реформи, нова радна места
и развој државе", рекао је Спасојевић.
помогло у развијању њихових технолошких производа.
Председник Управног одбора Сосијете Женерал банке Горан Питић оценио је да је потребно да
се држава још више окрене тржишту, и указао да, уколико на прави начин сарађују држава и
приватни сектор, српска привреда може да крене напред.
Питић је рекао да додатни потенцијал у Србији постоји, али је он у некој врсти резервора.
Тај простор и потенцијал би требало отворити, без обзира на спољне изазове попут мигрантске
кризе, дефлације у окружењу и опште слабе тражње.
"Највећи резервоар лежи у држави и приватном сектору", рекао је Питић, наводећи да, ако ту
дође до још боље сарадње, има шансе да, ко год буде састављао владу, да могућност да српска
привреда крене мало више напред".
Он је истакао да је много заопочето, али и да још остаје много задатака, те да је потребно
наставити истим темпом, посебно у делу фискалне консолидације, али и захтева који
произилазе из програма који је Србија закључила са ММФ-ом.
"Форум би требало да наметне захтев привредника да у постизборном периоду дође до новог
дијалога између привреде и државе", рекао је Питић.
Он је истакао да држава мора да иде у правцу тога да постане сервис привреди и грађанима,
као и да мора да буде много ефикаснија и рационалнија.
"Мора још да покаже да може да штеди, како на својим ресурсима којима управља, тако у делу
јавних предузећа. Посебно у делу средстава које не повлачи из међународних финансијских
институција, па на њих плаћа пенале", оценио је Питић.
Држава, додао је он, мора да покаже да је много ефикаснија, али и да да јасан сигнал привреди,
да би привредници у наредном периоду да очекују предвидљивији и транспарентнији амбијент
за пословање.
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Слога: Уместо цвећа - сигуран посао
Извор:Бета

Удружени синдикати Србије "Слога" позвали су данас, поводом 8. марта, Међународног дана
жена, све послодавце у Србији да уместо цвећа, ваучера и јефтине шминке повећају женама
зараде и уруче им сигурне уговоре о раду како би се њихова економска независност ојачала.
У саопштењу се наводи да жене под притиском неолибералног капитализма постају жртве
озбиљне радне дискриминације и лоших стереотипа о њиховој улози у друштву.
"Жене у Србији су након промене политичког и економског система изгубиле читав корпус
раније стечених права, док им се истовремено намећу нови облици радне дискриминације,
попут несигурног и све чешће непријављеног упошљавања на пословима привременог и
сезонског карактера и који су мање плаћени у односу на исте послове које обављају мушкарци",
додаје се у саопштењу.
Указује се да је забрињавајућа "пракса неформалне забране узимања трудничког боловања".
"Због тога би Дан жена у Србији морао постати отпор и борба трајног карактера против свих
слабости са којима се данас друштво суочава када је у питању генерални положај жена у
друштву. За спровођење политике јачања права жена у друштву је најодговорнија држава,
односно власт која је води и која доноси све законе", саопштио је Удружени синдикат Србије
Слога.

Фискални савет: Привреда расте сувише споро
Извор:Бета

Највећи структурни проблеми економије Србије су недовољан привредни раст, превелики
фискални дефицит уз брзо растући јавни дуг и висока незапосленост, објавио је данас
Фискални савет.
У 2015. забележена су одређена побољшања ових показатеља, наводи Фискални савет , али и
оцењује да постоји ризик да се позитивни трендови закоче након 2015. године, односно да
фискални дефицит у средњем року остане на нивоу од преко 3,5 одсто БДП-а, привредни раст
да остане нижи од два одсто, а незапосленост да стагнира или да се повећава.
"Влада зато у 2016. има велику одговорност, у фискалном домену, да не дозволи преурањено
попуштање рестриктивности и одустане од тешких и непопуларних мера, а да за повећање
привредног раста и, последично, запослености, уложи веће напоре на унапређењу
инвестиционог амбијента", наводи се у извештају тог савета "Економски опоравак, запосленост
и фискална консолидација: Поуке из 2015. године и изгледи за 2016. и 2017. годину".
Савет додаје да би се успоставио висок и одржив привредни раст кључно је да се прво успостави
и одржи тренд снажног повећања инвестиција.
Како је објашњено, повећање инвестиција је нужно јер је учешће инвестиција у БДП-у Србије у
читавом посткризном периоду било структурно веома ниско и недовољно за успостављање
високих стопа раста привреде и зато што тренутно једино инвестиције од свих компоненти
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БДП-а могу релативно брзо и одрживо да се повећавају у наредних неколико година и покрећу
раст укупног БДП-а без урушавања спољне равнотеже земље или опасног повећања јавног дуга.
"Релативно висок привредни раст од преко четири одсто, Србија неће моћи да постигне на
одржив начин у наредне две до три године, јер је за то неопходна знатна промена структуре
домаће економије, током које стопе привредног раста неће моћи да буду високе", наводи
Фисклани савет.
Наводи се да је једини исправан пут за успостављање високих и одрживих стопа раста привреде
Србији повећање инвестиција, па нето извоза, затим запослености и приватне потрошње, да би
тек на крају државна потрошња могла да има осетнији раст.
Фискални савет оцењује и да још није отклоњена опасност од појаве нових буџетских тршкова
за јавна и државна предузећа, а то је био основни разлог за неуспех свих досадашњих покушаја
оздрављења домаћих јавних финансија.
Велики изазов, како је закључено, представљаће и доследан завршетак процеса приватизације
у предвиђеном року, до половине 2016. године.

Фискални савет: Инвестиције кључне за већи привредни раст
Извор:Бета

Фискални савет је објавио да су највећи структурни проблеми српске економије недовољан
привредни раст, превелики фискални дефицит уз брзо растући јавни дуг и високу
незапосленост. Као кључни начин за повећање раста Савет наводи повећање инвестиција.
Савет упозорава да одређена побољшања ових показатеља, до којих се дошло у 2015. години,
могу бити заустављена, односно да фискални дефицит у средњем року остане на нивоу од
преко 3,5 одсто БДП-а, привредни раст да остане нижи од два одсто, а незапосленост да
стагнира или се повећава.
"Влада зато у 2016. има велику одговорност, у фискалном домену, да не дозволи преурањено
попуштање рестриктивности и одустане од тешких и непопуларних мера, а да за повећање
привредног раста и, последично, запослености, уложи веће напоре на унапређењу
инвестиционог амбијента", наводи се у извештају тог савета "Економски опоравак, запосленост
и фискална консолидација: Поуке из 2015. године и изгледи за 2016. и 2017. годину".
Савет напомиње да је кључно да се снажно повећају инвестиције како би се успоставио висок и
одржив привредни раст. Како је објашњено, једино инвестиције од свих компоненти БДП-а
могу релативно брзо и одрживо да се повећавају у наредних неколико година и покрећу раст
укупног БДП-а без урушавања спољне равнотеже земље или повећања јавног дуга.
"Релативно висок привредни раст од преко четири одсто, Србија неће моћи да постигне на
одржив начин у наредне две до три године, јер је за то неопходна знатна промена структуре
домаће економије, током које стопе привредног раста неће моћи да буду високе", наводи
Фисклани савет.
Исправан пут за повећање стопа раста је, према мишљењу Савета, повећање инвестиција, па
нето извоза, затим запослености и приватне потрошње, да би тек на крају државна потрошња
могла да има осетнији раст.
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Фискални савет оцењује и да још није отклоњена опасност од појаве нових буџетских тршкова
за јавна и државна предузећа, а то је био основни разлог за неуспех свих досадашњих покушаја
оздрављења домаћих јавних финансија.
Велики изазов, како је закључено, представљаће и доследан завршетак процеса приватизације
у предвиђеном року, до половине 2016. године.

Завршена пауза, радници Фијата поново раде
Извор:Бета

После прве овогодишње паузе од осам радних дана због недостатка посла, радници фабрике
Фијат Крајслер аутомобили Србија у Крагујевцу поново су од данас на радним местима и
настављају производњу у три смене.
У синдикату фабрике је речено агенцији Бета да је се радницима ово одсуство плаћа 65 одсто.
"Прошле године смо имали 84 дана плаћеног одсуства због недостатка посла, а сигурни смо да
ће и у овој години бити још таквих пауза" рекао је председник Самосталног синдиката Зоран
Марковић.
Он је упозорио да када Фијат прекине производњу, онда стану и његови кооперанти у
Крагујевцу, а то значи проблеме за око 5.000 радника.
Марковић је навео да је једини излаз у почетку производње другог Фијатовог модела возила у
Крагујевцу, јер би потенцијални извоз на тржиште Русије и Казахстана, о чему се у последње
време говори, био само кратког даха.
"Поново позивамо премијера Србије да дође у фабрику у Крагујевцу као и да се на највишем
врху, разговара о перспективама производње у Крагујевцу", рекао је Марковић.
Он је поновио да држава Србија која има 33 одсто удела у капиталу фабрике мора озбиљно да
се укључи, односно да овласти свог представника за разговоре са челницима Фијата.
Марковић сматра да је представник у Надзорном одбору од пет чланова Неда Галић, само име
на папиру.
У крагујевачкој фабрици се, уз рад у три смене, дневно производи 660 возила, односно месечно
са траке сиђе више од 13.000 Фијатових аутомобила.

Влаховић: За Железару и ФАП стратешки партнери или стечај
Извор:ФоНет

Било би добро да се до краја маја пронађу квалитетни стратешки партнери за Железару и ФАП,
али то је мало вероватно, оценио је председник Савеза економиста Србије Александар
Влаховић, који сматра да би за евентуални проналазак квалитетног купца могла да се примени
и продаја у стечајном поступку.
Ако ни то не буде могуће, онда би био успех и продаја дела имовине, која би била основа за
економску активност и радна места, рекао је Влаховић за Данас.
Субвенционисање пословања на дуги рок, без коначног решења, није опција и због тога што би
се томе успротивила Европска комисија, имајући у виду наше обавезе у процесту приступања,
објаснио је Влаховић.
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О правима запослених на наредној седници Одбора
Извор:Танјуг
Синдикат образовања Србије, који је у петак разговарао са премијером Александром Вучићем,
саопштио је да ће на следећој седници Републичког одбора одлучити о врсти активности и
борбе за права запослених
Како је наведено, на том састанку са премијером и министрима Срђаном Вербићем, Душаном
Вујовићем и Кори Удовички, разговарано је о захтевима синдикалаца који траже примену
Споразума о мирном решавању спорова, повећање коефицијената и исплата једнократне
помоћи запосленима у образовању.
"Иако ниједна тачка из поменутог Споразума није испуњена, Синдикат образовања Србије
сматра да у овом тренутку нема великог значаја да владу подсећа на тај Споразум и каже да
није реално да се анексира Споразум који ни у једној тачки није испуњен, те да би било боље
направити нови Споразум", наводи се у саопштењу.
Додаје се да премијер, наравно, није желео ништа да обећа док се не формира нова влада, што
се, како кажу, може и разумети.
"Због тога вероватно у јуну можемо очекивати неке конкретне предлоге", наводи се у
саопштењу и додаје да, у овом тренутку, после доношења општег Закона о систему плата у
јавном сектору, најважнији задатак синдиката јесте да да свој допринос у изради посебних
Закона о платама у делатностима из јавног сектора.
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