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"Најважнија ствар је да редовно враћамо дугове"
Извор: Танјуг

Београд -- Председник Савета гувернера НБС Небојша Савић каже да је добро што Србија
редовно измирује обавезе, јер је то у финансијском свету најважнија ствар.
Србија ће сутра платити последњу рату главнице дуга од седам милиона евра и тиме потпуно
измирити обавезе по аранжману који је ММФ одобрио у јануару 2009.
Реч је о аранжману који је окончан у априлу 2011, а Србији је одобрено скоро три милијарде
евра од чега су за јачање девизних резерви земље искориштене милијарду и по евра.
"Ова отплата је добро зелено светло. Србија је редовно измиривала своје обавезе што је у
финансијском свету најважнија ствар, важи и за привреду и грађане", рекао је Савић за РТС.
Србија је, како каже, добила и нови стенд бај аранжман из предострожности, што значи да има
могућност ако буде потребе, а за сада нема потребе и вероватно неће бити до краја, да користи
одређена средства.
Због предизборне кампање прошла контрола ММФ-а завршена је без оцене, Савић каже да је
познато да су монетарна и фискална политика оцењене позитивно и од ММФ-а и од Светске
банке, а да проблем постоји са структирним реформама , то су реформе јавних предузећа,
јавног сектора и трансформација комплетне привреде.
Мора се, истиче, радити на поправљању пословног амбијента и отварању простора за развој
приватног сектора, као и да је кључно да се отвори простор за развој новог бизниса и приватног
сектора.
"Кључ реформе јесте омогувћити малим и средњим предузећима и приватном сектору да буду
генератори новог развоја", рекао је Савић и додао да се нада да ће нова влада наставити
приограм реформи ове владе.
Говорећи о Железари Смедерево, он каже важна и добра изформација да је Влада Србије
прихватила понуду кинеске компаније за куповину Железаре, јер је то болна тачка српске
привреде.

Србија стаје на крај раду на црно?
Извор: Танјуг

Београд -- Пуна примена Закона о инспекцијском надзору почеће од 30. априла, а она би,
између осталог, требало да допринесе сузбијању сиве економије.
Тај закон ће допринети и унапређењу транспарентности рада инспекцијских служби и њихове
сарадње, изјавио је данас државни секретар Министарства државне управе и локалне
самоуправе Жељко Ожеговић.
Он истиче да је закон већ почео да даје значајне резултате будући да су одредбе закона које се
односе на контролу нелегалних радњи почеле да се примењују од августа прошле године.
Ожеговић је рекао да је доносење тог закона практично попунило правне
празнине и омогућило да се усагласи преко 1.000 закона, уредби и правилника.
"Закон је добра комбинација подстицајних и казнених мера, а од његове пуне примене од 30.
априла очекујемо да се пре свега промени однос између државе, грађана и привреде Иида
утиче на стварање другачијег економског окружења, као и да утиче на повећање
конкурентности И побољшање имиџа државе"”, рекао је он.
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Ожеговић истиче да се такође очекује да допринесе смањењу сиве економије, која
је у високом проценту присутна код нас, као и рада на црно.
Такође би требало да утиче на унапредење самог поступања инспекција будући да су
се грађани раније често жалили на на дужину надзора, на професионалност и незнање
инспектора.
"Очекујем да се се повећа сигурност за саме грађане у погледу безбедности и сигурности,
као и да се повећа транспарентност рада инспекција и поступака и да буде боља сарадња
инспекцијских служби, односно да то што оне раде буде заиста видљиво и субјектима над
којима се обавља надзор"”, рекао је Ожеговић.
Он истиче да закон "иде“ ка томе да сви који су показали предузетничке способности уједно
преведу у легалне токове како не би представљали нелојалну конкуренцију онима који поштују
прописе.
Закон о инспекцијском надзору усвојен је у априлу прошле године, а одредбе закона које се
односе на контролу нерегистрованих субјеката ступиле су на снагу од 1. августа.
Од августа 2015. па до сада у односу на период од годину дана раније приметно је повећање
броја новорегистрованих субјеката за око 15, 5 одсто.
Такође према подацима Републичког завода за статистику, дошло је И до значајног смањења
неформалног рада на црно за скоро за пет одсто, истиче саговорник Танјуга.
“"То је резутат инспекцијских надзора који су се спроводили целе прошле године и посебно од
почетка примене закона”", рекао је Ожеговић.
Он је навео и да је од почетка примене тих одредби закона, од августа до сада
обављено око 170.000 инспекцијских надзора и да су дати налози да се региструје
око 4.500 привредних субјеката.
Такође инспекција рада је прошле године током контрола затекла око 16.500 непријављених
радника. После издатих налога, послодавци су пријавили 12.500 радника.
Овај закон у тим сегментима већ даје значајне резултате, а наравно очекујемо да ће они бити
још бољи са почетком његове пуне примене од 30. априла”, рекао је државни секретар.
Ожеговић истиче И да се ради анализа тога како су распоређени инспектори, не само када је у
питању попуњеност радних места, већ И опремљеност инспекција.
Како је казао, на републицком нивоу има 3.300 инспектора од којих је половина
на терену, а половина у канцеларији.
"И тај однос ће се мењати вероватно, али са друге стране радимо и на повећању
ефикасности, односно развијамо озбиљан информациони систем који би требало да буде
пуштен у рад 2017. године"”, рекао је Ожеговић.
План је да до 2018. године све инспекције буду повезане на тај систем.

400.000 РСД, повратак на посао, па тужба за плате
Извор: 021.рс

Нови Сад -- Средња Електротехничка школа "Михајло Пупин" у Новом Саду је 2008. отпустила
економа М.С, али је суд утврдио да је то било противзаконито.
Школа сада мора да исплати судске трошкове и радника врати на посао.
М.С. је на место економа у школи запослила бивша директорка Весна Пругић Милеуснић, али
је након непуних месец дана смењена са функције, па је наредни директор Драган Граховац
покренуо питање оправданости његовог радног односа. Економ затим одлази на боловање и
покушава да докаже да је примљен регуларним путем и да за то има сву потребну
документацију.
"На мене су тада вршили велики притисак и покушавали да ми оспоре радни однос, па сам у
моменту афекта управи школе послао претећу поруку, након чега су против мене покренули
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дисциплински поступак на основу којег су ми дали отказ јула 2008. године", каже М.С. у изјави
за 021 уз захтев да му се не наводи пуно име.
Весна Пругић Милеуснић за 021 тврди да је позиција економа била регуларно отворена и
потребна, и да је економ запослен легалним путем преко конкурса и уз одобрење
Министарства.
Након добијеног отказа он је тужио школу, те је након осам година и неколико изгубљених
парница, Апелациони суд ипак преиначио пресуду у његову корист. Образложење је да сама
процедура приликом дисциплинског поступка није била спроведена легално јер економ није
присуствовао ни једној од расправа на основу којих му је дат отказ, те је по мишљењу суда на
тај начин њему повређено право на одбрану.
Према пресуди, школа је сада дужна да бившег радника врати на посао и исплати му 405.750
динара на име судских трошкова.
Како за 021 објашњава садашњи директор школе Милан Вукобрат, М.С. је враћен на посао, али
радног места економа више нема. "Уговор о раду радник не потписује јер, према ставу суда,
радни однос није ни прекидао. Према одредбама Закона о раду, раднику може бити понуђено
друго радно место, ако то радно место постоји и ако радник то прихвати. Радник је са тиме
упознат, а и трошкови поступка су исплаћени", рекао је Вукобрат.
Адвокатица Дејана Спасојевић Иванчић објашњава да њен клијент М.С. не може да ради без
икаквог уговора, те да ће вероватно покренути поступак исплате заосталих зарада за свих ових
осам година колико је он био без посла.
О овоме је директор Вукобрат обавестио Наставничко веће и Школски одбор и рекао да ако
буде новог спора, постоји реална могућност блокаде рачуна Електротехничке школе.

Сертић: Са Фијатом се преговара о новом моделу аутомобила
Извор:Бета
Министар привреде Жељко Сертић изјавио је данас у Крагујевцу да са представницима
компаније Фијат разговара о могућности производње новог модела аутомобила, али да та
компанија тренутно редизајнира постојећи модел аутомобила
Министар привреде Жељко Сертић изјавио је данас у Крагујевцу да са представницима
компаније Фијат разговара о могућности производње новог модела аутомобила, али да та
компанија тренутно редизајнира постојећи модел аутомобила.
"На бази тога покушаће да остваре одређене пословне резултате, са којима смо ми сагласни,
али са њима интензивно разговарамо и заиста би било сјајно да у наредном периоду
обезбедимо евентуално и други модел", казао је Сертић новинарима у Крагујевцу.
Према његовим речима, то би значило "један дужи низ година перманентног рада и пословања
Фијата", као и могућност "одржања на послу" свих запослених у Фијатовој компанији у
Крагујевцу, њених добављача како би се се свима дугорочно обезбедио посао.
Он је рекао да у фабрици "ФЦА Србија" у Крагујевцу повремено долази до застоја у производњи
јер, како је оценио, "тржиште некада стане".
"Фијат је само једна од компанија у свету која има циклусе и сваки модел аутомобила има своје
успоне и падове, а ми се тренутно налазимо у том средњем делу, у коме се повремено дешава да
немате пун капацитет производње, јер некада тржиште стане и долази до застоја у
производњи", казао је Сертић.
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Сертић је додао да су ти застоји нешто што је планирано и о чему се преговара са синдикатима,
а Влада Србије је са тиме упозната.

Сертић: Нова индустријска зона у Крагујевцу
Извор:Бета
Министар привреде Жељко Сертић изјавио је данас да ће у Крагујевцу бити формирана нова
индустријска зона на локацији Центра за стрна жита од око 50 хектара, уз могућност да
постане и слободна зона
Он је, новинарима након обиласка локације будуће радне зоне "Феникс" код Центра за стрна
жита, казао да је Влада практично земљиште из државне имовине тог центра пребацила на
град Крагујевац.
Влада Србије је закључком од 15. марта 2016. године дала сагласност да Република Србија
оснивачка права у Центру за стрна жита пренесе на град Крагујевац без накнаде.
Он је додао да је тај центар, који је некада био у власништву државе, ушао у дугове, није
остварио пословне резултате како је планирано, иако је имао огромну земљу на располагању.
"Град Крагујевац одлукама своје Скупштине сада треба да оформи овде индустријску зону, а
видећемо у каквом законском поступку треба да урадимо да та зона буде и слободна зона",
рекао је Сертић.
Према његовим речима, за економију сваке државе кључна је локална самоуправа, која мора да
има ресурсе како би подстицала иностране инвеститоре и развој домаће индустрије.
"Да би могла да помаже малима и великима мора да има ресурсе, основну инфраструктуру, а
основна инфраструктура за реализацију већих послова су управо индустријске зоне које морају
да буду дефинисане и планским документима, обезбедјене, гас, струју, воду, да подрже
капацитете", рекао је он.
Сертић је оценио да и поред резултата које Фијат остварује као највећи извозник за целу
државу је важно имати и више мањих компанија које запошљавају 100, 200 или 500 људи.
"То су компаније које се много брже прилагодјавају тржишту, лакше издржавају ударе
тржишта које се из године у годину мења. Мале компаније лакше и јефтиније улазе у нова
истраживања и производне циклусе, потребне су мање инвестиције и оне могу да одржавају
пословне билансе на високом нивоу", навео је Сертић.
Градоначелник Крагујевца Радомир Николић рекао је да постоји интересовање инвеститора за
нову индустријску зону, а да су најзаинтересованији турски инвеститори.
"Долазило је неколико компанија из области аутомотив индустрије, али за сада су
најозбиљнији преговори водјени са компанијама из области текстилне и градјевинске
индустрије", казао је Николић.

У пореске рајеве за три месеца отишло 10 милиона евра
Аутор:С. Моравчевић
Колико су српске фирме уплетене у пребацивање новца у земље где се не плаћају дажбине.
Панама прво одредиште, следи Луксембург... Девизе се извлаче преко надуваних фактура
У ТАКОЗВАНЕ пореске рајеве, земље у којима се минимално плаћа порез или се лако може
избећи, српске фирме су, како сазнају "Новости" у надлежним државним институцијама, од
почетка ове године, односно у прва три месеца, изнеле готово десет милиона евра! То и није
свота за потцењивање ако се зна да је током целе прошле године на овај начин изнето дупло
више. Као одредиште на првом месту је Панама, која је ових дана подигла свет на ноге, а следе
Холандија, Луксембург, Кајманска Острва, Британска Девичанска острва, Гибралтар, Кипар...
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Према наводима економиста, није противзаконито оснивати офшор компаније, али
пребацивање новца у земље попут Панаме отвара могућност за злоупотребе, од утаје пореза,
финансијске контроле до прања пара. У овој земљи могуће је анонимно отворити фирму и
искористити низ додатних "погодности".
Зато је мало бизнисмена у свету који нису барем једном ушли у посао у земљама пореским
рајевима. На државама из којих потичу је да то што више спрече, јер је тотално сузбијање
немогуће. Једна од ретких земаља која је успела да то готово до краја исконтролише је, како
указују стручњаци, Белорусија.
БРОЈКЕ 37 Компанија из Србије ради у Панами
785 наших фирми регистровано на Кипру
20 бизнисмена у "панамским папирима"
- Од таквих земаља треба учити и примењивати искуства - каже Ђорђе Ђукић, професор
Економског факултета у Београду. - Увек је на потезу прво пореска полиција, али и друге
институције. Да се код нас озбиљније спроводила контрола, не бисмо дошли у позицију у којој
су такозвани бизнисмени узимали кредите од банака, куповали предузећа, а онда путем
"надуваних" фактура, консултантских и других фирми и агенција износили новац из земље,
било у Панаму, Кајманска или друга острва и земље по свету у којима лако могу да заметну траг
новцу. Практично су испразнили касе предузећа и довели их до банкрота, не зато што нису
имали производ или тржиште, већ су их једноставно опљачкали.
Како указује Ђукић, списак таквих фирми у Србији није мали. Само садашњи власник "Тозе
Марковића" је, рецимо, отужен за утају пореза и друге финансијске злоупотребе тешке готово
18 милиона евра, ова фирма је пре приватизације била изузетно јака, а сада је ставила катанац
на врата. Фирма је затворена, радници без посла, банка не може да наплати кредит, јер је
предузеће банкротирало, а држава остала без пореза.
- Милијарду евра отплаћују порески обвезници за злоупотребе у четири банке, које су учинили
заједно банкари и такозвани привредници - каже Ђукић. - Кредити су одобравани
бизнисменима без покрића, и они очигледно нису уложени у предузећа, него су нестали ван
земље. Свима је јасно да је контрола заказала, а сада цех плаћају сви грађани.
У целом свету компаније покушавају да пронађу канале за избегавање дажбина, подизање
новца, куповину фирми са мањим трошковима... Код нас је држава оштећена и кроз дате а
невраћене кредите, отпуштене раднике, затворене фирме, а "газде" су напуниле џепове и новац
изнеле у далеке земље. Иначе, банке, у које многи упиру прст, као недодирљиве, заправо су
проточни бојлери када су у питању новчане трансакције. Оне по закону морају да примењују
прописе о сузбијању прања новца, као и да доставе податке о клијенту на који сумња пореска
или цивилна полиција да је извршио кривично дело.
БЕЛОРУСИЈА
- ЈЕДИНА земља која има такве законе да готово нико не може да изигра њену пореску
контролу је Белорусија - истиче Ђорђе Ђукић. - Основа свега су оштри порески закони и борба
против корупције. Када се то озбиљно схвати, онда је лакше контролисати све токове новца.

За храну– два евра дневно

Аутори: Јелица Антељ и Ивана Албуновић
У Србији се купује готово двоструко мање млека, меса и прерађевина него у ЕУ. – На храну и
рачуне одлази чак половина укупног месечног породичног буџета
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Живот просечне породице у Србији, која месечно на располагању има око 60.000 динара
граничи се са сиромаштвом. Више од половине новца потроши се на храну и рачуне, а све
преко тога сматра се луксузом. За већину одлазак у позориште, изласци, куповина гардеробе,
обуће и путовања постали су незамисливи.
– То није нормалан живот, потрошачи једва састављају крај с крајем, њихов стандард је и даље
изузетно низак. Потрошачка корпа може да подмири неке основне потребе када су у питању
основне животне намирнице – каже Горан Паповић, председник Националне организације
потрошача Србије.
Он каже да се ми данас нажалост бавимо темом која се односи на пуко преживљавање, а не на
квалитет живота и шта нам је све потребно да би се човек остварио као друштвено и социјално
биће које има потребу и за другим садржајима осим одласка у супермаркет по храну.
Аграрни аналитичар Војислав Станковић анализирао је структуру потрошње хране у Србији, у
периоду од 2008. до 2015. године и ове податке уступио „Политици”. Ево шта показује домаћа
статистика укрштена са подацима „Еуростата” – Агенција за статистику ЕУ.
Просечна породица у Србији више од трећине месечног буџета троши на храну и безалкохолна
пића ( 35,5 одсто). Ово је огроман издатак у поређењу са домаћинствима у земљама ЕУ која на
намирнице у просеку издвајају свега 19,4 одсто...

Предузетништво тражи повољне кредите
Аутор: А. Микавица

Зацртано је да садашњих око 315.000 предузећа и предузетника до краја ове деценије буде
повећано на 350.000
Шта све може мало предузеће кад му је банка прави партнер, можда најбоље говори пример
предузеће „Промек” из Велике Плане. Без динара државне подршке, пре осам година „на
ледини” подигла су га браћа Нанети, власници компаније „Сипла” из Болоње. „Промек” данас
запошљава 55 наших људи, а производи делове од метала и за Европску организацију за
нуклеарно истраживање – чувени ЦЕРН.
Могу ли и Срби да стварају оваква мала предузећа?
– Могу и Срби, сигурно – изричит је машински инжењер Предраг Митић, директор „Промека”.
– Ми смо индустријска нација, имамо знање, све је више и предузетничког духа, али још нема
повољних кредита. Не може се ништа направити од зајма са двоцифреном каматом. Ипак,
чини ми се да се нешто мења набоље. Иако споро, банке и држава почињу да се крећу у добром
правцу.
Жеља владе Александра Вучића је да до 2020. године мала и средња предузећа запошљавају
близу милион људи, изјавио је недавно министар привреде Жељко Сертић. Усвојена је
стратегија развоја овог привредног сектора, а онима који желе да покрену, или ојачају, свој
„мали бизнис”, у овој „Години предузетништва”, кроз 33 врсте помоћи, на располагању ће бити
више од 16 милијарди динара. Циљ је да се до краја ове деценије повећа број предузећа и
предузетника са садашњих око 315.000 на 350.000, и да уместо 720.000 тај сектор запошљава
готово милион људи.
Сасвим је извесно, кажу испитивачи српског јавног мњења, да ће Вучић и после овогодишњих
ванредних избора бити на челу нове владе за чијег би четворогодишњег мандата сектор МСП и
предузетници, требало у просеку годишње да запошљава најмање око 50.000 људи.
Да ли је остварив овај план?
Што се грађана тиче, они не беже од покретања приватног посла. Уврежено мишљење да Срби
готово по правилу чекају само „државни посао”, јер их је „комунизам онеспособио да створе
сопствени”, демантује недавно истраживање ставова јавног мњења о предузетништву које је
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наручила Светска банка. Оно је показало да половина међу незапосленима верује да поседује
неопходне особине које треба да има предузетник. Још више изненађује сазнање да свака друга
особа међу њима не само што размишља, већ нешто и предузима да почне сопствени посао.
Грађани Србије, дакле, верују у своје предузетничке способности, али се ипак боје да загазе у
предузетничке воде.
– Око 600.000 људи верује да има знања и вештине неопходне за предузетништво, али се
покретање властитог посла у Србији доживљава као ризик – каже Марко Уљаревић, директор
Сектора за истраживање јавног мњења ИПСОС Стратеџик маркетинга. – Тако мисли 85 одсто
оних који већ имају приватни посао, а међу онима који размишљају о покретању сопственог
посла таквих је 95 одсто.
Предузетништво, ипак, није чест избор младих и незапослених, већ се за приватни посао више
одлучују мало искуснији који већ имају посао. Надлежнима су позната ова страховања, не
негирају њихову оправданост, а у Министарству привреде су нам казали да ће се баш зато у
првих неколико година спровођења Стратегије развоја МСП и предузетништва радити на
побољшању услова за пословање, „које ће касније довести до пуних ефеката.”
– Не волим кредите и не узимам их – написала је једна предузетница у анкети УСАИД-a. – За
све ове године, ово је први пут да сам узела кредит и сада сам стално под оптерећењем. Зато
сам и ишла са најмањим роком од 12 месеци и стално о томе размишљам. Друго, сви ми радимо
на једном нестабилном тржишту, не знамо да ли ћемо сутра имати посао и да ли ћемо тај
кредит моћи да отплатимо. Зато нисам комотна и једва чекам само то да вратим.
Као разлог због којег не размишљају о предузетништву 27 одсто испитаних навело је
недостатак новца.
Кад се до пара некако и дође, фирма се лако региструје, али порез и доприноси одмах морају да
се плате, иако пара још није почела да цури. Зато приватници кажу да су услови за пословање
тешки и неизвесни.
– Месечно зарадим 100.000 динара, од тога 25.000 динара треба да платим на име пореза и
доприноса – изјадао нам се недавно приватни превозник Срђан Арсић из Београда. –
Почетком 2014. су ми обавезе повећане за 80 одсто, а да о томе нисам обавештен. Они ме
убеђују да су ме обавестили. Једно време нисам могао да плаћам дажбине, тако да ми је дуг, са
приписаном каматом, догурао до 440.000 динара. Држава је опростила камату онима који
ништа нису плаћали, а мени је не прашта.
Влада Србије и њен премијер су више пута најављивали да ће убудуће доносити законе који ће
олакшати пословање „малом бизнису”.
Фирма за два дана
У Агенцији за привредне регистре (АПР) кажу да процедура регистрације предузећа или
предузетничке радње, са добијањем ПИБ-а – што је скраћеница за порески идентификациони
број – на једном шалтеру траје само два дана. Наравно, под условом да је достављена сва
неопходна и исправна документација, а њена обимност зависи од избора правне форме у којој
ће се пословати.
Поред детаљних упутстава, са сајта АПР могу се бесплатно преузети обрасци регистрационих
пријава, као и модели оснивачких аката које грађани могу да искористе како би припремили
сву неопходну документацију која се прилаже уз регистрациону пријаву.
Предузетник у АПР подноси само уредно попуњену регистрациону пријаву оснивања и уписа у
јединствени регистар пореских обвезника, копију личне карте (или пасош за странца) и доказ о
уплати накнаде за регистрацију од 1.500 динара.
Ако се изабере правна форма – друштво са ограниченом одговорношћу, потребно је АПР-у
доставити седам „папира”. По Закону о привредним друштвима, минимални оснивачки
капитал друштва износи 100 динара. Један од „папира” је и доказ о уплати накнаде за
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регистрацију оснивања од 4.900 динара и објава оснивачког акта друштва на веб сајту АПР од
1.000 динара.

Да се смањи радна недеља, али не и плата
Аутор:Д. Млађеновић

Радна недеља у Србији, у просеку, има око 42 сата, радни дан траје осам сати, а да ли би радни
дан могао бити краћи за један сат, што је све гласнији синдикални захтев у Европи, сада је
тешко рећи.
Наиме, синдикати широм Европе траже да се радно време скрати са 40 на 35 сати, а
представници синдиката у Србији спремни су да подрже овакву инцијативу сматрајући да би
она допринела смањењу незапослености.
Ипак, скраћење радне недеље у Србији, могло би се рећи, још је далеко. Наиме, и сада је радна
недеља у нашој земљи за око два сата дужа него у Немачкој, Пољској или Португалији, а
просечна радна недеља у Европској уније спустила се испод 40 радних сати. Будући да је у
Србији до радног места тешко доћи, а лако га изгубити, радници су често приморани да раде
дуже него што је предвиђено радном недељом, а при томе им се прековремени сати веома
ретко плаћају. Уз то, скраћењем радне недеље, готово је извесно, смањиле би се и зараде
запослених, које су и сада ниске.
Потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије Душко Вуковић сматра да би послодавци
у Србији требало да поштују важеће законе који прописују радну недељу од 40 сати. По
његовим речима, скраћење радне недеље на 35 сати обезебедило би могућнсот да одређен број
незапослених добије посао. Иницијативу за скраћење радне недеље, указује Вуковић, треба
подржати и увести у свим секторима, јер се иначе иде ка робовласничким односима, где се
онемогућава цивилизацијска тековина осам сати рада.
Сличног је мишљења и председник Конфедерације слободних синдиката Србије Ивица
Цветановић, који каже да у Француској већ постоји радна недеља од 35 сати, али да радници
раде више и да се сваки сат преко плати, док је код нас ситуација другачија, јер чак и када
послодавац хоће да призна прекорачење сатнице, то се не изражава у новцу, него у слободним
данима, што није по закону. Он указује да је се у Србији не поштују важећи прописи, што је
веома често у банкарском сектору и масовна је појава код већине приватника, да је 35-часовну
недељу могуће увести у Србији јер савремене технологије то дозвољавају, али да се права
радника крше на сваком кораку.
На скраћење радне недеље спремни су и послодавци, али уз одређене услове. По речима
предедника Уније послодаваца Небојше Атанацковића, један од њих је да не остане одмор од
пола сата, који се код нас плаћа, а у свету не, а уз смањење смањење броја радних сати, требало
би, пропорционално, да се смањи и зарада.
Економисти указују да би, уз мање радних сати, била већа запосленост и потражња радне снаге.
Наиме, приморавање запослених да раде превише/предуго доводи до умора и стреса, али и
чешћих грешака и повреда, а продуктивност пада. Практично се може рећи да није суштински
важно колико се сати ради, већ колико је време које се проведе на радном месту ефикасно
потрошено и колика је продуктивност запослених. Уз смањење радних сати, више би времена
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остало за одмор и друштвени живот, а то позитивно утиче на продуктивност. Наиме, најбољи
резултати рада постижу се уколико су запослени одморни и задовољни, ако после радног дана
имају довољно времена да се посвете себи, породици, дружењу, одмору... Нездовољан, уморан
и неиспињен радник, недекватно плаћен и веома често приморан да ради на више радних
места како би имао довољно новца за задовољавање основних животних потреба, који је
стално под стресом хоће ли то уепети и да ли ће и сутра радити, не би требало никоме да буде у
интересу.
Позитиван утицај на производњу, али и здравље
Они који се залажу за смањење радне недеље осим тог захтева предлажу и три слободна дана у
седмици, указујући да се скраћењем радног дана повећава потрошња, подстиче производња и
здравствено стање запослених, али и обезбеђује време за додатно образовање радника. Уз то,
смањују се трошкови фирми, емисија угљеника и потрошња горива.

Ни смрт више није сигуран посао
Аутор:Љ. Малешевић

Удружење приватних погребника Србије оцењује да ће грађани у Србије убудуће скупље
плаћати лошију услугу погребних услуга. Наиме, они истичу да је држава одлучила да угаси
приватне фирме, које плаћају порезе и пуне буyет само због тога што жели да се овим послом
баве искључиво гибиташка јавно-комунална предузећа чије дугове плаћају сви порески
обвезници. Чланови овог Удружења одлучили су да наредне недеље о томе јавно проговоре на
већ заказаној конференцији за штампу, на коју су позвали и представнике Делегације Европске
уније у Србији.
Из овог Удружења тврде да је последњих неколико месеци неколико локалних самоуправа
широм Србије донело одлуке о забрани рада приватним предузећима у области погребних
услуга на основу Закона о комуналним делатностима, ситичући да је овај законски акт управо
наметнуо монопол јавно-комуналних предзећа. Оваквим поступком, држава и Министаство
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре као доносилац закона, тврде приватни
погребници, нарушили су Устав Србије, који гарантује слободу предузетништва и
равноправност приватног и јавног сектора на тржишту. Поред тога, сматрају да је прекршен и
Закон о заштити конкуренције, Закон о заштити потрошача и Закон о трговини Србије.
Забрана рада приватном сектору у области погребних услуга противна је, додају из Удружења
приватних погребника Србије, и нормама Европске уније о слободи тржишта и заштити
конкуренције, а најгрубље се нарушава и Европска повеља о људским правима, јер ће без знања
и одобрења чланова најуже породице тела покојника директно у болницама преузимати јавнокомунална предузећа и чувати у често неадекватним условима до момента сахране. Поред
свега, онемогућава се и црквеним и верским заједницама да слободно располажу својом
имовином, чиме се нарушавају њихова Уставом заганатована права.
Забрана рада целом приватном сектору у области погребних услуга одиграва се, напомиње ово
Удружење, управо у години коју је Влада Србије прогласила за Годину предузетништва, због
чега ће више од 200 приватних фирми са преко 300 запослених бити угашено, а највећи цех
платиће грађани, кроз даље поскупљење погребних услуга, које су већ сада у многим градовима
Србије скупље него у многим знатно богатијим европским земљама.
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Каматна стопа три одсто
Аутор:Д. Мл.

Министарство пољопрвреде и заштите животне средине и Управа за трезор потписали су са 10
банака које послују у Србији, уговоре који омогућавају пољопривредницима узимање кредита
по каматним стопама од три одсто. Министарка пољопривреде и заштите животне средине
Снежана Богосављевић Бошковић је након потписивања уговора рекла да је за суфинасирања
камата на кредите пољопривредницима, министарство определило 800 милиона динара.
- Захваљујући потписаним уговорима пољопривредници ће моћи да конкуришу за кредите по
тренутно најповољнијим каматама, од три одсто, а разлику у камати банкама ће надокнађивати
Министарство пољопривреде - рекла је Снежана Богосављевић Бошковић.
По њеним речима, Министарство пољопривреде и прошле године са банкама потписало
уговоре о кредитима за пољопривреду по суфинасираним каматама и захваљујући њима
инвестиције у пољопривреди биле су око шест милијарди динара. Она је истакла да очекује да
пољопривредници користе ове кредите који су намењени за набавку домаћих животиња,
опреме, али и све видове пољопривредне производње, а да је грејс период годину дана.
Потписани су и уговоре са пет осигуравајућих друштава - Дунав, Ђенерали, Триглав, Глобос
осигурањем и ДДОР-ом, о регресирању 40 одсто премије осигурања усева, животиња и свих
осталих видова пољопривредне производње. По министаркиним речима, пољопривредници у
претходним годинама нису у довољној мери осигуравали своје усеве, у Србији је знатно мање
осигураних пољопривредника него у другим земљама и неопходно је да се што више осигура
пољопривредна производња.
Банке спремне
Уговоре за пољопривреднике за узимање кредита по каматним стопама од три одсто потписани
су с Комерцијалном, Про кредит, Агрикол, Хипоалпе адрија банком, банком Интеза,
Сбербанком, АИК, НЛБ Уникредит и ОТП банком.
Представници банака указали да су спремни и да већ од маја пољопривредници могу да
рачунају на ове кредите.

Зајмове узима само онај ко мора
Аутор:Д. Вујошевић

У протеклих пар месеци банакри су смањили камате на готовинске зајмове за трећину.
Истраживање које је урадио сајт ”Каматица” говори да су камате за најпопуларније кеш
кредите биле од 21 па и 23 одсто.
Сада су пале и у просеку износе седам процената на годишњем нивоу, а ове стопе важе и за
рефинансирајуће зајмове. Клијент који узме рефинансирајући или кеш зајам од 200.000
динара на три године на крају банци врати за камату 32.000 динара, што је дупло мање него
пре две године.
Нажалост, ове благодети нижих стопа клијенти банака слабо користе, за разлику од пре
неколико година када су камате биле преко двадесетице и када су скоро трчали у банке да се
задуже. Док кредити за рефинансирање још и расту, кеш позајмице већ пар година углавном
стагнирају. О разлозима знатно смањене кредитне активности финансијски стручњак са
Факултета за правне и пословне студије др Александар Васиљевић каже:
- Нема више клијента за кога се са великом извесношћу може рећи да ће отплатити зајам. У
јавном сектору се очекује смањење броја запослених, а радно место у привреди је још
несигурније. Док не крене знатнији привредни раст неће ни бити већег интересовања и раста
кредита. Опрезни ће бити и грађани као и банке.
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Док се на то чека презадужени клијенти најчешће се одлучују за рефинансирање и то већ
месецима. Тако је за прва два месеца ове године сума тих позајмица порасла за 6,1 одсто и
зауставила се на 51,57 милијарди динара. Чисто готовински зајмови имају већу укупну суму 222,07 милијарди евра, али током јануара и фебруара раст је био 0,6 одсто. То говоре подаци
Кредитног бироа Удружења банака Србије.
Банке су спремне да одобре рефинансирајући зајам клијентима који су близу тога да западну у
проблем. Важно је да клијент враћа кредит макар и уз нижу камату него да падне у доцњу и
престане да отплаћује рате јер онда зараде за банку нема. Уз рефинансирајући кредит се
обично додаје још мало новца и отплата продужи за коју годину.
Такав аранжман одговара и банци и клијенту, посебно што нових клијената нема на видику.
Данас се посао лако губи, а поред тога доста људи ради непријављено. Самим тим за банке нису
сигурни клијенти па зајам не могу добити.
Трипут мери, једном узимај
За оне који могу да узму кредит најбоље је да понуђену ниску стопу пажљиво простудирају.
Поједине банке нуде зајам уз камату већ од пет одсто али номинално, док је ефективна често и
дупло виша. Клијенти увек треба да верују оној већој, јер је то оно што ће платити. Поред тога
неопходно је добро проверити и додатне трошкове, да ли банка захтева да се уз нови зајам
пренесе и текући рачун преко кога се прима плата или пензија. Рефинансирање се исплати јер
се уз нижу камату сигурно штеди. Ипак, при томе клијент треба да води рачуна и о дужини
отплате кредита. Кредити овог типа у развијенијим земљама одобравају се на рок од две до пет
година. Код нас воле дуже рокове, а што је више рата и више новца се кроз камату остави
банци.

"Српска математика" за преживљавање од првог до првог
Извор: Н1

Иако је сам председник Владе изјавио је да зна да је народ у Србији гладан, готово истовремено
је од Светске банке стигла позитивна прогноза, да следи привредни раст и опоравак потрошње.
Међутим, та иста домаћинства у пракси далеко су од опоравка, јер статистика показује да се
троши се више него што се има.
У таквој "српској математици", грађани се најчешће одричу одлазака на летовање и зимовање,
културе и рекреације.
Не треба бити статистички маг да би се закључило да ли се у Србији пристојно живи или се тек
преживљава?
Домаћинства у Србији су у последња четири месеца 2015. године, месечно у просеку
располагала са 58.242 динара, да би званична потрошачка корпа за исти период износила
четири до пет хиљада динара више од просечних примања.
Троши се више него што се има, зато се у тој математици, грађани најчешће одричу летовања,
зимовања, вечера у ресторанима. Уз трошкове који данас све више представљају луксуз - иако
би требало да буду одлика нормалног живота - "рупа" између трошкова и потребних примања
била би неупоредиво већа.
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Према статистици породица у Србији издваја највише новца за храну и безалкохолна пића,
36,6 одсто. На становање и рачуне одлази 18 процената, следе издаци за превоз од 9,5, док
трошкови одевања готово да деле место с културом и рекреацијом; за то се у породици издваја
око пет процената примања.
Љубодраг Савић, професор Економског факултета за Н1 каже да податак да четвртина
становништва живи на граници сиромаштва довољно говори колико тешко породице у Србији
живе:
„То су људи који обично кажу: једемо месо када одемо на славу код некога, море нисмо видели
десетинама година, неке друге садржаје који су доступни другим људима, биоскопе,
позоришта, новине, дакле лишени су већине ствари које су заправо саставни део нормалног
живота људи. Једноставно тај новац користе да плате рачуне, оне за које су у обавези према
јавним комуналним предузећима и све оно остало што им остане, то заправо користе за један
врло, врло скроман, мукотрпан и тежак свакодневни живот“, каже Љубодраг Савић, професор
Економског факултета.
Неретка је ситуација, каже Савић, да иако им је смањена пензија, пензионери издржавају три
генерације у кући. Зато је у домаћинствима, најтежи задатак како спојити први и први у
месецу.

Шта спашава Галенику, стечај или стратешки партнер
Извор: Н1

И поред 220 милиона евра дугова за Галенику има наде, уверени су у Влади Србије. Од
стратешког партнера очекују да обезбеди стручњаке који ће помоћи да компанија стане на
ноге. Заузврат, држава партнеру нуди 25 одсто власништва у Галеници. Стручњаци различито
о успешности тог сценарија.
„Ми се надамо да ћемо заиста у овом процесу имати неку од компанија са којима смо претходно
разговарали. Која ће заиста имати намеру да промени Галенику, не само у пословном смислу
него да искористи потенцијале које има и лиценце. Држава је спремна да свој део дуга или
конвертује или отпише уколико је у питању класична приватизација“, каже министар привреде
Жељко Сертић.
Овакав модел неће дати очекиване резултате, сматра стручњак за улагања Милан Ковачевић и
поставља питање зашто би неко улагао своја средства у компанију у којој има само 25 одсто
власништва.
„Паметан начин би увек био напустити неко предузеће, пустити га да оде у стечај и да неко
купи имовину и да проба са том имовином да нешто уради. Има вредност, имена многих
лекова имају значајну вредност. Овде имају вредност многи људи, има јако квалификованих
људи, али оно шта се догађало и шта се можда још увек догађа, гомила се дуг“, наводи
Ковачевић.
Према неким мишљењима, стратешко партнерство можда и јесте добар пут за опоравак
Галенике, имајући у виду судске процесе против некадашњих руководстава.
Пре четири године подигнута је оптужница против некадашњег директора Ненада Огњеновића
и седам његових сарадника због сумње да су оштетили преузеће за око 900 милиона динара.
Године 2013. покренута је истрага против нових лица, поред Огњеновића.
Такође, 2014. подигнута је нова оптужница против Огњеновића и Дејана Бацковића са још
седам особа због 75 милиона евра штете. У кривичним поступцима обухваћене су и спорне
активности за које се сумња да су оштетиле Галенику од преко 100 милиона евра.
„Када се има у виду оваква прошлост Галенике којом су управљали политички кадрови, а
партије извлачиле новац из тога, онда је боље наћи стартешког партнера, па и не питати за
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цену, да би се дошло до компаније којом ће се управљати онако како треба, компанија која ће
тржишно пословати“, сматра економска новинарка Радојка Николић.
Некадашњи гигант ће до 4. маја, када истиче рок за подношење пријава за тендер, чекати да
види да ли за њега постоји сламка спаса.

Савић: Завршетак реформи кључ за привредни раст
Извор: РТС

У уторак Србија отплаћује последњу рату главнице дуга од седам милиона евра и тиме потпуно
измирује обавезе по аранжману који је Међународни монетарни фонд одобрио у јануару 2009.
То је добар знак јер измирујемо дугове и сада је важно да до краја спроведемо договорене
структурне реформе, рекао је за РТС председник Савета гувернера НБС Необојша Савић.
Аранжманом, који је окончан у априлу 2011, Србији је било одобрено скоро три милијарде
евра, од чега је за јачање девизних резерви земље искоришћено милијарду и по евра. Постојећи
аранжман са ММФ биће на највећем тесту по завршетку избора и курсом који ће заузети нова
влада.
ММФ је био у Србији пре месец дана, али није дао оцену о спровођењу постојећег аранжмана
због избора. По окочању избора, нова Влада неће имати много времена до следеће контроле
која је најављена за јун.
"Монетарна и фискална политика су оцењене позитивно. Најозбиљнији проблеми су у
структурним реформама а то су од раније нагомилани проблеми", рекао је гостујући у
Дневнику РТС-а председник Савета гувернера НБС Необојша Савић.
Према његовим речима, истовремено морамо радити и на стварању пословног амбијента,
стварати простор за отварање нових бизниса посебно на пољу малих и средњих предузећа.
"Претпостављам да ће и нова влада кренути истим путем као и досадашња. И да ћемо спремни
сачекати мисију и у том делу реформи. Генерисање нове запослености мора да се створи и ту је
кључан приватни сектор и развој инфраструктуре а за то су потребне и иновације и реформа
образовања", рекао је Савић.
Председник Савета гувернера НБС каже да је проналажење стратешког партнера за Железару у
Смедереву веома важна и добра информација.
"Надам се да ће то бити изведено до краја јер је Железара једна од болних тачака. То би било
разрешење Гордијевог чвора српске привреде", закључује председник Савета гувернера НБС.
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НБС: Намирујемо дуг према ММФ-у
Извор:Танјуг

БЕОГРАД - Србија ће сутра платити последњу рату главнице дуга од седам милиона евра и
тиме потпуно измирити обавезе по аранжману који је ММФ одобрио у јануару 2009, а
председник Савета гувернера НБС Небојша Савић каже да је добро да се редовно измирују
обавезе, јер је то у финансијском свету најважнија ствар.
Реч је о аранжману који је окончан у априлу 2011, а Србији је одобрено скоро три милијарде
евра од чега су за јачање девизних резерви земље искориштене милијарду и по евра.
"Ова отплата је добро зелено светло. Србија је редовно измиривала своје обавезе што је у
финансијском свету најважнија стрвар, важи и за привреду и грађане", рекао је Савић гостујући
на РТС-у.
Србија је, како каже, добила и нови стенд бај аранжман из предострожности, што значи да има
могућност ако буде потребе, а за сада нема потребе и вероватно неће бити до краја, да користи
одређена средства.
Због предизборне кампање прошла контрола ММФ-а завршена је без оцене, Савић каже да је
познато да су монетарна и фискална политика оцењене позитивно и од ММФ-а и од Светске
банке, а да проблем постоји са структирним реформама , то су реформе јавних предузећа,
јавног сектора и трансформација комплетне привреде.
Мора се, истиче, радити на поправљању пословног амбијента и отварању простора за развој
приватног сектора, као и да је кључно да се отвори простор за развој новог бизниса и приватног
сектора.
"Кјјуч реформе јесте омогувћити малим и средњим предузећима и приватном сектору да буду
генератори новог развоја", рекао је Савић и додао да се нада да ће нова влада наставитри
приограм реформи ове владе.
Говорећи о Железари Смедерево, он каже важна и добра информација да је Влада Србије
прихватила понуду кинеске компаније за куповину Железаре, јер је то болна тачка српске
привреде.
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