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ИКЕА ПОЛОЖИЛА КАМЕН ТЕМЕЉАЦ Вучић: Прво ћу купити
оклагију и даску за сечење
Аутор:И. Недић, Танјуг
Радови на изградњи прве Икеа робне куће у Београду, која би требало да буде отворена
најкасније до лета наредне године, званично су данас почели, у присуству премијера
Александра Вучића, генералног директора ове компаније за југоисточну Европу Стефана
Вановербека и других званичника.
"Овај сан траје 25 година и поносан сам што се придружујемо 47 земаља који имају Икеа робну
кућу. Надам се да Београд неће бити једино место у у Србији у које ће Икеа доћи. Прве ствари
које ћу купити су оклагија и даска за сечење јер се производе у Ћуприји", рекао је Вучић
додавши да иако изградња Икее касни 25 година, ово значи да Србију чека боља будућност".
Он је посебно истакао да је захвалан људима из Икее и додао да Србија жели да има што више
добављача, не само за куће које буду пословале у Србији и у Београду, већ и за цео Икеин
систем.
Вучић је рекао да ће се и Симпо полако "подизати" и настојати да испуни стандарде шведске
компаније, а влада ће, како је навео, таквим компанијама помоћи.
Премијер је додао да постоје планови да се отвори још једна Икеа робна кућа у Србији, и то у
околини Ниша.
"Ова роба је приступачна свим грађанима, где ће људи за мање новца моћи себи да приуште
квалитетну робу. Не смемо више да каснимо 25 година, јер је Икеа систем добављача који
показује да Србија припада Европи и свету. Позивамо наше комшије из БиХ, Македоније да
посете Икеу у Србији, а надам се да ћемо наредних година имати Икеине продавнице које ће
им бити ближе", поручио је председник владе.
Премијер је замолио челнике Икее да се "ствари заврше у року, ако је могуће".
"Лепо ћемо вам наплатити све порезе које сте дужни да платите", рекао је Вучић на крају
излагања.
Премијер је искористио прилику да каже да је данас добио потврду да ће један велики немачки
инвеститор запослити велики број градјана у једном граду на југу Србије.
Постављању камена темељца робне куће "Икеа" присуствовали су и градоначелник Београда
Синиша Мали, као и министарка Зорана Михајловић.
"Ово је симбол новог, бољег Београда, а сам камен темељац је показатељ да можемо да решимо
све препреке и доведемо стране инвеститоре. Икеа ће бити отворена на две београдске
општине", рекао је Синиша Мали окупљенима на постављању камена темељца.
Михајловићева: Изгубљене стотине милиона евра
Зорана Михајловић указала је на то да је велики губитак што та компанија није раније дошла у
Србију, наводећи да би годишњи приход у буџету од Икее био 15 до 20 милиона евра, а из чега
се може закључити да је Србија за претходних девет година изгубила између 150 и 200
милиона евра.
- Нема инвеститора кога смо дуже чекали. Претходних девет година многи политичари и владе
су причали о Икеи, али ова влада је успела да је доведе - истакла је Михајловићева подсећајући
да ће у првој робној кући у Србији посао добити 300 људи.
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Она је поручила да ће Влада Србије наставити да доводи инвеститоре и да ће сваком помоћи и
дати потребне грађевинске дозволе, додајући да је за Икеину прву робну кућу у Србији дала
девет дозвола.
Генерални директор Икее: Србија је у нашем плану још од деведесетих
Генерални директор Икее за југоисточну Европу, Вановербеке обратио се окупљенима
пожелевши добродошлицу.
"Надам се да лоше време неће угрозити наш ентузијазам да направимо највећу Икеа
продавницу у овом делу Европе. Присутни смо у 47 земаља, са 387 продајних места, али је ово
први пут да радиим у земљи која отвара прву робни куцу Икеа", рекао је Вановербеке, и то на
српском језику.
"Србија је део плана Икееа јос од деведесетих, а неки који су радили у малој старт-ап
продавници и сада раде за нас, на шта смо поносни. Инвестиција износи око 70 милиона евра и
то је само почетак инвестиција у Србији. Нова робна кућа це отворити 300 нових радних
места", додао је он.
Директор развоја Икее за југоисточну Европу Владислав Лалић поручио је да је задовољан због
коначног испуњења дугогодишњег плана отварања Икеине продавнице.
"Објекат ће се простирати на 34.000 квадратних метара са 9 и по хиљада артикала. Београд је
отворио прву продавницу '91. године, кад сам постао део тима Икее. отварање велике
продавнице прекинуто је немилим догађајима деведесетих година, али сад коначно Србија
постаје део Икеине светске породице", рекао је он.
Прва робна кућа шведског произвођача намештаја биће изграђена код Бубањ Потока и
простираће се на више од 30.000 квадрата.
Објекат ће се налазити на око 15 километара од центра Београда и требало би да буде завршен
најкасније до лета наредне године.
Прва фаза тог пројекта је вредна 70 милиона евра и биће запослено 300 људи.

Кинеска ЦЕФЦ заинтересована за улагање у пољопривреду
Извор:Танјуг, Бета
Министарка пољопривреде и заштите животне средине Снежана Богосављевић-Бошковић
разговарала је данас са представницима кинеске компаније ЦЕФЦ која је изразила
заинтересованост за инвестирање у више сектора пољопривреде у Србији.
Како је саопштило министарство пољопривреде, представници кинеске компаније изразили су
заинтересованост за инвестирање у секторе меса, млека, млечних производа, воћа и поврћа,
узимајући у обзир све већу потражњу за овим производима на кинеском тржишту.
Посебна заинтересованост је исказана за постојеће и потенцијалне капацитете за производњу
јагњећег, говеђег, козјег и свињског меса, наводи се у саопштењу.
Богосављевић Бошковић је указала на потенцијале за развој и повећање производње јагњећег и
говеђег меса на југу и истоку Републике Србије, где постоји велики број недовољно
искоришћених производних капацитета, као и велики број квалитетних пашњака и ливада.
Министарка је рекла да су инвестиције добродошле, како у постојеће пољопривредне
комбинате, тако и у прерађивачку индустрију којима је потребна ревитализација.
Такође је истакла, да је наша земља отворена за инвестирање кинеских компанија у нове
производне капацитете кроз оснивање нових предузећа, која би се бавила производњом и
прерадом пољопривредних производа.
Две стране су се договориле да се формира Заједничка радна група која ће у наредном периоду
сагледати све потенцијале и могућности за улагања кинеских компанија и обићи локације на
којима постоји потенцијал за реализацију инвестиција.
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Богосављевић Бошковић је истакла и да је једна од компаративних предности Србије што има
преференцијални приступ за пласман производа, како на тржиште земаља у региону, тако и на
тржиште Европске уније, Руске Федерације, Белорусије, Казахстана и Турске.
Такође су као значајна предност оцењени и недавно потписани Протоколи о извозу замрзнутог
јагњећег и говеђег меса између Републике Србије и НР Кине.
Кинеска компанија ЦЕФЦ је компанија која се налази на листи од 500 највећих светских
компанија, са приходом од 220 милијарди јуана, оствареним у 2015. години, наводи се у
саопштењу.

Вучић: ИКЕА знак сигурније будућности Србије
Аутор: Љ. Б. – ФоНет
Београд - Председник Владе Србије Александар Вучић изјавио је данас, на полагању камена
темељца за робну кућу ИКЕА, у Београду на Бубањ потоку, да је за Србију велика част што
коначно припада клубу од 47 држава у којима постоји та шведска компанија и да је то знак
сигурније будућности земље.
Реч је о инвестицији вредној 70 милиона евра, како је речено, која ће донети Србији 300 нових
радних метса. Отварање прве ИКЕА на Бубањ потоку, која ће се простирати на 34.000
квадратних метара и имати у понуди 9.500 артикала, очекује се до лета следеће године.
Вучић је рекао да ИКЕА 25 година планира да отвори своју робну кућу овде и то је за нас
упозорење да Србија касни 25 година.
Робна кућа ИКЕА је знак сигурније и успешније будућности Србије, рекао је Вучић и најавио да
ће прве ствари коју ће купити бити оклагија и даска за сечење меса, јер се праве у фабрици у
Ћуприји за цео ИКЕА систем.
Како јавља репортерка Данаса, иако је у подне, за када је било заказано свечано постављање
камена темељца, падала јака киша, време се разведрило када су са малим закашњењем стигли
представници власти - премијер, министарка грађевинасртва Зорана Михајловић,
градонаћелник Београда Синиша Мали...

Унија синдиката просветних радника тужила Владу Србије
Аутор: В. А.

Унија синдиката просветних радника поднела је јуче тужбу против Владе Србије због
неизвршавања обавеза из споразума о решавању спорних питања, који су председници сва
четири репрезентативна синдиката образовања потписали са владом након прошлогодишњег
штрајка у школама.
Председница Уније Јасна Јанковић каже за Данас да се тужба односи на владу као институцију,
а не на министра просвете Срђана Вербића и министарку државне управе и локалне
самоуправе Кори Удовички, који су ставили свој потпис на споразум као овлашћене особе. Они,
међутим, могу да буду саслушани као сведоци у овом процесу. Како је објашњено, то што је ова
влада техничка неће ништа променити, јер уколико Унија добије судски спор, обавезе које су
наведене у споразуму мораће да изврши наредни састав из Немањине 11. Јасна Јанковић је
навела да је влада није испунила готово ништа од онога на шта се споразумом обавезала. Донет
је посебан колективни уговор, али су просветари остали без новогодишње награде и платних
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разреда, а изостали су и преговори о висини и динамици повећања плата запосленима у
образовању у току 2015. године.
Представници Уније негодовали су због начина на који Министарство просвете планира
уписну политику у средње школе, напомињући да су затрпани примедбама средњих стручних
школа због могућег укидања одељења. Звонимир Јовић, потпредседник тог синдиката, питао је
зашто школе уопште учествују у предлагању плана уписа, када се унапред зна да њихово
мишљење неће бити уважено. Он је навео да су због потеза Министарства угрожене средње
стручне школе широм Србије и то илустровао податком да је, рецимо, Гимназија у Краљеву у
предлогу плана уписа добила одељење више него лане, али је по једно одељење смањено у
Економско-трговинској, Медицинској и Електросаобраћајној школи.
Шумарској школи није одобрен образовни профил архитектонско-грађевински техничар, иако
је Катедра за грађевинарство Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву отворена,
између осталог, и због тог профила. Пољопривредно-хемијска школа остала је без
четворогодишњег занимања техничара заштите животне средине, уместо кога је предложено
увођење трогодишњег пекар. Пољопривредна школа у Пожеги тражила је шест, а добила само
четири одељења, Угоститељско-туристичкој у Нишу укинут је профил кулинарски техничар, а
један од најдрастичнијих примера је Грађевинска школа у Београду, којој у прелиминарном
плану уписа нису одобрена одељења за која су обезбеђене стипендије за ђаке.
Пресуда за мобинг
На јучерашњој конференцији за новинаре Унија је саопштила да је њихов члан Гојко Дедовић,
професор филозофије у Шумарској школи у Краљеву, добио судски спор против бившег
директора Зорана Николића, кога је тужио за мобинг. Занимљиво је да је Николић сада
помоћник директора те образовне установе.
Наставак дебате о техничком и информатици
Београд - Министарство просвете објавило је на свом сајту јавни позив за избор чланова радне
групе која ће размотрити иницијативу за ревидирање наставног плана и програма наставе
информатике у основној и средњој школи, у циљу унапређења квалитета наставе и јачања
дигиталних компетенција и информатичке писмености ученика. Јавни позив објављен је у
понедељак, а рок за пријаву истиче у недељу, 17. априла. У позиву Министарства не наводи се
предлог око кога се дигла велика прашина у јавности да се техничко и информатичко
образовање раздвоје на два предмета већ пише да би радна група, између осталог, требало да
"размотри могућност прерасподеле часова обавезних и изборних предмета из области технике,
технологије и информатике у другом циклусу основног образовања, а у складу са законским
недељним оптерећењем ученика".

Споразум СДС-а и Удружења синдиката пензионера Србије
Извор: Бета
Социјалдемократска странка (СДС) и Удружење синдиката пензионера Србије (УСПС)
потписали су споразум о сарадњи у заштити права пензионера, саопштено је из СДС-а.
Како је саопштено, споразум су потписали председници СДС-а и УСПС-а Борис Тадић и
Милорад Вујасиновић.
Председник СДС-а Борис Тадић рекао је да је СДС прва странка која је грађанима "предочила
намеру да након избора покрене иницијативу о враћању висине пензија на претходни ниво".
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Он је оценио и да је актуелно смањење пензија незаконито.
"С друге стране, ради се о једној одлуци која доводи у питање не само свакодневне потребе
пензионера, већ и њихово здравствено стање", рекао је Тадић.

Основана Немачко-српска привредна комора
Извор: Бета

У циљу даљег јачања привредно-пословних веза привредника две државе вечерас је у Београду
основана Немачко-српска привредна комора (АХК Србија).
Формирање заједничке коморе представља јасан сигнал немачкој пословној заједници да је
Србија поуздан партнер, истакнуто је на оснивању и указано на значај заједничког рада на
дуалном образовању у Србији.
Амбасадор Немачке у Београду Аксел Дитман рекао је да већ постоји веома блиска сарадња
немачке и српске привреде и да у Србији тренутно ради 350 немачких предузећа.
"Уложено је више од 1,8 милијарди евра, а обезбедили смо или отворили нових 30.000 радних
места", рекао је Дитман додавши да се захваљујући оснивању те привредне коморе блиска
сарадња "повећава на много виши ниво".
Дитман је рекао и да ће та комора заступати интересе својих чланова, помоћи у развоју дуалног
система образовања у Србији као и да ће подржавати и "српску владу и српске институције на
путу привредних реформи и на путу у Европску унију".
Немачки привредник Роналд Зелингер, иначе генерални директор "Хемофарма", истакао је да
оснивање Немачко-српске привредне коморе "представља истовремено и континуитет у
сарадњи и нови почетак".
"Кроз привредну комору можемо да допринесемо да се побољшају контакти са немачком
привредом и да представљамо 'покретну рекламу' за српску привреду и за немачке
инвеститоре", рекао је Зелингер.
Шеф делегације немачке привреде у Србији Мартин Кнап рекао је да у иностранству постоји 90
билатералних немачких привредних комора и да када се одлуче да оснују још једну у земљи у
реформском процесу и транзицији, то значи да се та реформа и транзиција приводе крају.
"Оснивање представља и поруку за немачку пословну заједницу да је Србија поуздан
привредни партнер као и свака друга земља где су Немци спремни да улажу", рекао је Кнап.
Према његовим речима, оснивање Немачко-српске привредне коморе представља и поруку
немачким инвеститорима да дођу у Србију јер могу ту да направе добар посао.
Кнап је рекао и да је један од задатака да пронађемо "како можемо да искористимо српске
индустријске капацитете за немачку индустрију која је стално у потрази за добрим
добављачима".
Председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж и министар привреде Жељко Сертић су
нагласили значај оснивања заједничке привредне коморе са аспекта развоја сарадње
привредника две државе, даљег привлачења инвеститора и отварања нових радних места.
Чадеж и Сертић су оценили и да је оснивање Немачко-српске привредне коморе прави знак за
немачке инвеститоре да треба да инвестирају у Србију која је успоставила стабилне услове
пословања.
Сертић је рекао и да је 90 одсто немачких привредника који раде уз Србији задовољно
условима, а да је циљ да им се омогући да свих 100 одсто нема примедбе.
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Сертић: Одређене бање неће бити приватизоване
Извор: Бета
Министар привреде Жељко Сертић изјавио је да проблем заосталих плата постоји у свим
градовима, подсетивши да је при министарству формирана радна група која се бави тим
проблемом.
Сертић је истакао да су прецизни подаци о потраживањима предуслов решења.
"Да бисмо имали прецизне податке о потраживањима, морамо да утврдимо да ли међу људима
који су их пријавили има и оних који су тужили државу и наплатили нека средства", објаснио је
министар након састанка са нишким привредницима у Градској кући.
Такође, нагласио је да ће министарство већ сутра почети да решава проблем функионисања
више од 150 приватних фирми са око 2.000 запослених у кругу некадашње Електронске
индустрије (ЕИ), где због покренутог стечаја постоји проблем снабдевања водом, електричном
енергијом и гасом.
"Нећемо дозволити да у зони коју покрива ЕИ буде угашено ниједно радно место, зато што
имамо правне и административне проблеме", навео је Сертић.
Фирме у кругу ЕИ снабдевају се водом и струјом преко предузећа ЕИ Елмаг чији је већински
власник ЕИ холдинг, у којем је недавно покренут стечајни поступак, што је изазвало
забринутост власника приватних фирми.
Они стрепе да ће након стечаја холдинга престати да ради и ЕИ Елмаг, а да неће моћи брзо и
једноставно да почну да се водом и струјом снабдевају директно од нишког водовода.
Нишка бања није у првом кругу приватизације
Сертић је изјавио да Нишка и Куршумлијска бања нису на списку бањских лечилишта која ће
бити приватизована у првом кругу.
Навео је да одређене бање неће бити приватизоване зато што држава има интерес да остану
такве какве јесу.
"У највећем броју бања проблем су нерешени судски спорови, јер је ПИО фонд покренуо судске
процесе против државе за учешће у власништву", сматра Сертић.
Министар је додао да је постигнут договор да Министарство привреде вансудским поравнањем
са ПИО фондом покуша да скрати и заврши судске спорове, како би неке бање већ ове године
биле понуђене стратешким партнерима.
"Сва надлежна министарстава су сагласна да се не допусти да се бање претворе само у спа
центре. Неке ће то сигурно постати, али настојаћемо да се у највећем броју бања настави
лечење пацијената", закључио је Сертић.

"Икеа" отвара чак пет робних кућа у Србији!
Аутор:Д. Маринковић
Генерални директор "Икеа" за југоисточну Европу Стефан Вановербеке о плановима шведског
произвођача и трговца намештајем
ПОСЛЕ више година чекања коначно почиње изградња првог продајног објекта "Икее" у
Београду! Свечаним постављањем камена темељца у Бубањ потоку, данас и званично стартује
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градња прве шведске робне куће намештаја у Србији. Процес отварања је трајао дуже него
планирано, али сада су обезбеђени сви предуслови да градња почне и да потрошачима
отворимо врата на лето 2017. Србија је важан део наших развојних планова за југоисточну
Европу, а циљ је да до 2025. нарастемо на 13 робних кућа, од којих пет у Србији.
То је у интервујуу за "Новости" изјавио Стефан Вановербеке, генерални директор компаније
"Икеа" за југоисточну Европу.
* "Икеа" тренутно има само једног добављача из Србије, да ли сте заинтересовани
да и други почну да раде за вас?
- Веома смо задовољни сарадњом коју имамо са добављачем из Ћуприје, компанијом
"Стандард фурнитуре". Али то није довољно, нарочито имајући у виду традицију производње
намештаја у Србији, стручну радну снагу и добру сировинску базу. Као пример наводим
Румунију, где имамо 20 добављача, који годишње произведу артикле у вредности од 400
милиона евра. Србија је мања земља од Румуније, али постоји велики потенцијал да повећамо
производњу. Наш тим тренутно ради на анализи тржишта и разговара са бројним домаћим
компанијама.
* Да ли ће српски производи моћи да се нађу на рафовима "Икеа" широм света?
- Сви наши добављачи, укључујући и тренутног из Србије, морају имати довољно капацитета не
да снабдевају само једну робну кућу или једну земљу, већ наш глобални ланац робних кућа,
којих тренутно има 375 широм света. Производни капацитети су један од изазова са којима се
срећемо при тражењу нових добављача на тржишту на коме доминирају мала и средња
предузећа. Други изазов је усклађивање са нашим сетом стандарда- ИWАY, који дефинише не
само квалитет производа, већ гарантује да сви наши добављачи послују на начин који је
одговоран према животној средини, али и према њиховим радницима.
* Да ли сте већ радили нека истраживања српског тржишта када је реч о навикама
потрошача у индустрији намештаја?
- Наравно. Наша визија је да помогнемо људима да имају бољи живот код куће. Увек се
трудимо да сазнамо што више о њиховим животним условима, потребама, сновима, укусима.
До ових сазнања долазимо тако што посећујемо хиљаде домова сваке године. Ја сам имао
задовољство да посетим неколико домова у Србији у скорије време и сазнао сам да људи у
Србији воле да угосте пријатеље и породицу у својим домовима, да им је добробит деце
животни приоритет, да им је животни простор често мали, да преферирају модеран стил
намештаја, да цена игра значајну одлуку при одабиру намештаја.
* Каква је ситуација ту у поређењу са другим земљама у којима сте радили?
- Уколико ово упоредим са Пољском, Француском, Белгијом у којима сам раније радио, постоји
висок ниво сличности - у свим овим земљама, на пример, људи живе у малим становима и пате
од недостатка простора за одлагање и чување ствари. Сва ова сазнања до којих смо дошли биће
имплементирана у наш асортиман јер желимо да наших 9.500 прозвода одговарају потребама
и жељама људи и да им омогуће удобнији живот у дому.
ПРЕДНОСТ ДРВЕТУ
* СРБИЈА је богата буквом и храстом, дакле, повољна је сировинска база за
намештај, да ли ће то бити приоритет или можда наша текстилна индустрија?
- У овом региону наш фокус је традиционално био на намештају од дрвета, из разлога које сте
поменули. Дрво је и даље категорија у којој има великог потенцијала за раст, нарочито уз
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стабилно снадбевање сировином, али ми смо приметили да постоје неке веома перспективне
компаније које се баве папиром, пластиком, алуминијумом, тако да видимо потенцијал да
сарадњу проширимо и на ове материјале.

Фирме и као социјалне установе
Аутор:Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА
Закон о социјалном предузетништву у припреми, сачекаће нов сазив парламента. У Европи
врло честа предузећа која упошљавају угрожене категорије
Посао делује подстицајно на људе из друштвено рањивих категорија
СВАКИ једанаести становник Европске уније запослен је у социјалном предузећу. У Србији,
нажалост, ниједан радник званично нема радну књижицу овакве фирме, пошто наши прописи
не подржавају њихово оснивање. У Европи оне, такође, чине 10 одсто малих и средњих
предузећа, а због користи коју остварују и вредности које стварају у друштву имају одређене
фискалне бенефиције.
На српском закону о социјалном предузетништву увелико се ради, али ће сачекати нови сазив
парламента.
Мирољуб Николић, директор "Каритаса" из Шапца, објашњава да су они основани још 2000.
године као део шире мреже и да су од почетка имали чврсте контакте са Италијом. Од њих су
"преписали" принцип којим се труде да оснаже капацитет људи како би сами решавали своје
проблеме.
- Ми смо и сада постављени као социјално предузеће које има услуге помоћи у кући и дневног
боравка, само чекамо закон па да се и званично региструјемо - каже Николић. - Створили смо
могућност за запошљавање друштвено рањивих група. Имамо три хемијске перионице, а
развијамо и пољопривреду. Сада функционишемо само као удружење грађана, али жеља нам је
да се донесе закон који ће нам омогућити регистрацију предузећа.
На газдинствима "Каритаса" гаје се шљиве, малине и јагоде, а усвајање прописа омогућило би
им да отворе секторе производње и декларисања хране, како би од воћа које сами узгаје
направили, рецимо, слатко од јагода и понудили га тржишту.
ДРЖАВНЕ МЕРЕ
- ГЛАВНИ проблем је у томе како обезбедити да ова предузећа на тржишту могу да учествују а
да га не угуше, али да ипак буду на посебан начин заштићена - каже Александар Вулин,
министар за рад. - Није само проблем у почетним средствима, већ и у проналажењу
механизама попут смањења ПДВ-а, пореских стопа, па до резервисаних набавки које би по
предлогу нашег закона биле тачно одређен проценат тржишта који мора да се определи према
предузећима која припадају категорији социјалних предузећа.

Јефтиније је умрети у Риму него у Београду
Аутор:Раде ДРАГОВИЋ
Зашто су драстичне разлике у ценама погребних услуга у Србији и иностранству. Укоп у
Италији кошта 465 евра, а у нашој престоници и до 1.000, уз много нижа примања
ПРОСЕЧНОМ човеку више се исплати да умре у Риму, Прагу или Братислави него у Београду,
Нишу или Новом Саду. Да и стварност понекад личи на црнохуморни виц показују цене
погребних услуга које су у овим земљама неупоредиво ниже него код нас. Рачун за последњи
испраћај у српској престоници може да буде и неколико пута већи од цене сахране у мањим
градовима у унутрашњости.
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На велике разлике у ценама погребних услуга указано је у јеку актуелне борбе приватника за
равноправан статус на тржишту сахрањивања. Економиста Драгољуб Рајић извео је рачуницу
према којој скромни укоп у Милану, где је просечна плата 1.900 евра, кошта око 465 евра. У
Прагу, са средњом зарадом од око 1.200 евра, погреб износи 405 евра, а у Братислави, где
зарађују у просеку 1.000 евра, сахрана кошта - 376 евра. Последњи испраћај у Србији кошта од
900 до 1.000 евра.
- У највећем броју европских држава јавна комунална предузећа не баве се погребним
делатностима, већ ове послове добијају приватне фирме - објашњава Рајић. - Да би прошла на
тендеру, приватници се труде да максимално спусте цену и повећају квалитет. Код нас то није
случај, јер погребне услуге пружају јавна предузећа којима се нерационално газдује.
Рајић каже да у мањим градовима у Србији трошкови погреба износе и три пута мање него што
је то случај у Београду. Реч је о местима која немају јавна погребна преузећа, већ се сахранама и
гробљима баве приватници.
Специјализована погребна јавна предузећа у Србији послују у четири града - Београду, Новом
Саду, Нишу и Крагујевцу - где је растанак са овим светом и најскупљи. Председник удружења
приватних погребника Драган Здјелар ову појаву објашњава монополом комуналних
предузећа, која своје губитке пребијају преко цена услуга.
- Основни трошкови сахране који подразумевају таксу, гробно место и укоп у Параћину коштају
13.000 динара. Исто то у Београду треба платити између 50.000 и 60.000 динара - наводи
Здјелар. - Моје предузеће запошљава пет радника, а са једним више могао бих да изведем и
хиљаду сахрана годишње. Београдско предузеће "Погребне услуге", поређења ради, има 430
стално запослених и око 150 радника по основу уговора.
Неуређено стање у овој области довело је и до великих разлика у ценовницима погребне
опреме. Према подацима Удружења погребника, просечан храстов сандук за сахрањивање у
Београду за најмање трећину је јефтинији код приватника. Сличан однос цена важи и за
чување покојника у хладњачи, превоз, па и цене венаца и цвећа.
За власника приватног предузећа "Фунеро" из Суботице Јожефа Мишколција, кључно је
питање квалитета производа и услуга, који је знатно нижи код јавних предузећа.
- Нама је заиста важно да купац стекне поверење у нас и да дође поново. Цене услуга нисмо
мењали годинама, а квалитет смо подигли на ниво који ниједан јавни монополиста не може да
постигне. Сваки наш радник, који је у контакту са покојником, обучен је у белу кошуљу са
црном краватом, превозимо белим возилима, а ред постоји и код постављања цвећа на хумку.
Венци најближе родбине иду на врх, а свака трака мора да буде видна и јасно читљива - набраја
Мишколци.
МОНОПОЛ БЕЗ КВАЛИТЕТА
КАДА би у Суботици моје предузеће имало монопол у сахрањивању, тврдим да би свега годину
дана касније опао квалитет - тврди Јожеф Мишколци из Суботице.
- Зашто би монополиста био мотивисан да смањи цене својих услуга? Важно је да се што више
предузећа такмичи за место на тржишту. Опрема и услуге сахрањивања тако постају јефтиније
и квалитетније. То је и разлог што последњи испраћај у Европи мање кошта него у Србији наводи овај суботички погребник.
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Српска приватизација je била и машина за прање пара
Аутори: Јасна Петровић-Стојановић и Јована Рабреновић

Заменом марке у евро у финансијском систему нашло се три пута више новца, а нико није
истраживао да ли је било уласка новца без порекла, чега је сасвим евидентно било
У приватизацији прљав новац улазио је у Србију колико је и како је хтео.
Када прљав новац уђе, он „зароби институције”, а та земља постаје „заробљена” држава, што је
дефиниција Светске банке. Другим речима, институције не раде за опште интересе него за
појединце.
То је случај као и с „Панама папирима”. Новац иде у Панаму да би се опрао.
А само су изговори да бизнисмени тамо послују да би били ефикаснији и имали приватност.
Они иду тамо, где их нико не контролише.
Србија ништа не предузима да то истражи, а морала би, ако жели јаке институције и владавину
права.
Овим речима Данило Шуковић, некадашњи члан Савета за борбу против корупције,
коментарише аферу сакривања новца у пореским рајевима и повлачи паралелу са
приватизацијама у Србији.
Он додаје да су и они сами у Савету својевремено дошли до сазнања да ни за једну
приватизацију предузећа у Србији није тражено порекло новца.
Потврду за то добили су из ОЕЦД-ове анализе о ефектима приватизације у Србији.
Прање новца и питање утаје пореза актуелизовани су прошле недеље када су из адвокатске
канцеларије „Мосак Фонсека” процурели такозвани „Панама папири”.
Реч је о поверљивој документацији која је открила да су многи светски политичари склањали
свој капитал у порески рај, каква је Панама.
Најпознатији случај прања новца у приватизацији је то што је бизнисмен Миле Јерковић
оптужен да је многобројне фирме купио криминалним новцем Дарка Шарића.
Примери да је новац „опран” су и када неко преплаћује нешто што купује па на пример, хотел
који вреди милион евра плати два и више милиона.
И докапитализација неког предузећа може да послужи за прања пара, јер новим уплатама
власник вештачки повећава вредност предузећа.

Светска банка и ММФ похвалили Србију, Вујовић са Голдстин
Извор:Танјуг

Међународни монетарни фонд и Светска банка су на састанку, у оквиру пролећног заседања
тих финансијских институција, похвалиле напредак Србије у спровођењу трогодишњег стендбај аранжмана из предострожности који је влада почетком 2015. закључила са ММФ-ом.
На маргинама састанка српски министар финансија Душан Вујовић састао се у Вашингтону са
регионалном директорком Светске банке за Југоисточну Европу Елен Голдстин, која је том
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приликом оценила да је Србија остварила посебне резултате у домену макро монетарне
стабилизације иф искалне консолидације.
Голдстин је казала и да преокрет тренда раста бруто друштвеног производа, са негативног на
позитиван, који је направила Србија, неоспорно указује на позитиван помак у спровођењу
програма.
Министар Вујовић је, говорећи о наредним корацима у спровођењу Програма, рекао да Србија
треба да истраје у структурним реформама које су већ започете и настави путем динамичног
привредног раста и стабилне макроекономске ситуације, наглашавајући значај подршке коју у
овом домену, кроз структурне и друге зајмове, пружа Светска банка.
Голдстин је поручила је да Србија шаље позитивну поруку свету и нагласила да је оптимиста у
односу на правац којим се иде, те да је сигурна да ће постављени циљеви бити и остварени.
Она је подржала посвећеност владе Србије у наставку реформи образовања и здравства,
посебно се осврнувши на „Програм за рани развој деце” (Early Child Development Program) и
подршци изградње нових школа.
Поред тога, Голдстин је информисала министра финансија о планираним активностима
Светске банке на припреми акционог плана подржавања трговине и сарадње у региону
Западног Балкана који ће бити тема наредног самита планираног за почетак јула у Паризу.
Овај самит је наставак прошлогодишњег сусрета у Бечу којем је претходила Берлинска
иницијатива, започета пре две године.
Током билатералног сусрета договорен је и низ активности које ће та банка подржати а које се
базирају се на три главне полуге: програм за предузећа из портфолија Агенције за
приватизацију, реформу јавних предузећа и реформу јавног сектора. Светска банка наставиће
интензивно да ради на припреми будућих активности у оквиру четворогодишњег плана
сарадње измежу Србије и ове финансијске институције.

Нова влада мора да мења порезе
Аутор:Е. Дн.
Измена пореских прописа требало би да буде реформски приоритет нове владе Србије,
одлучили су чланови Националне алијансе за локални економски развој (НАЛЕД) на десетој
годишњој скупштини.
Међу пет најважнијих регулаторних питања за унапређење пословног амбијента нашли су се и
прописи о електронском пословању, порезу и доприносима на зараде, прописи који регулишу
функционисање и положај локалних самоуправа, као и прописи у области заштите животне
средине.
– Надамо се да ћемо добити владу с којом ћемо моћи да сарађујемо брзо и ефикасно и НАЛЕД
ће ресорним министарствима предложити спровођење реформских приоритета које су
изабрали наши чланови – изјавила је председница Управног одбора НАЛЕД-а Ана Брнабић. –
Више времена планирамо да посветимо реализацији јавно-приватних партнерстава,
унапређењу знања и ефикасности јавних службеника и реформи финансирања здравствене
заштите. Неопходно је и да хитно почне примена Националног програма за сузбијање сиве
економије, који је сада на чекању.
На годишњој скупштини НАЛЕД-а Влади Србије и Агенцији за привредне регистре свечано је
уручен софтвер за електронско издавање грађевинских дозвола у трајно власништво. Ана
Брнабић је тим поводом истакла да ће НАЛЕД инсистирати на томе да наредни кораци у
развоју е-сервиса за грађане и привреду буду увођење електронског плаћања и електронског
архивирања.
Потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Зорана Михајловић изјавила је да је у првом кварталу издато 725 е-грађевинских дозвола, а од
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марта до децембра 2015. четвртину више у односу на просек у претходних седам година.
Такође, раст грађевинске индустрије у прошлој години износио је 24 одсто, делом захваљујући
бржем издавању дозвола.
Е-дозволе и захтеви
Систем за електронско издавање грађевинских дозвола у функцији је од 4. јануара ове године и
до сада је поднето готово 8.000 захтева за различита одобрења за градњу, од којих је решено
70одсто. Софтвер је израђен у оквиру пројекта ГИЗ-овог Отвореног регионалног фонда за
унапређење општинских услуга у партнерству с НАЛЕД-ом, а финансијску подршку дале су
владе Немачке и Швајцарске.

Камата за привреду 5,7 одсто, а за грађане 12
Аутор:Д. У.
Народна банка Србије је оценила да постоје услови за кредитирање приватног сектора под
повољнијим условима јер је банкарски сектор ликвидан и снижене су камате.
„Правовремене и добро одмерене мере монетарне политике и пуна координисаност монетарне
и фискалне политике у Србији обезбеђују услове за инвестиције и убрзан и одржив привредни
раст”, новоди се у саопштењу НБС-а.
Истакнуто је да је смањење референтне каматне стопе започето у мају 2013. године, а да су
током 2015. ниски инфлаторни притисци, доследно спровођење фискалне консолидације и
структурних реформи и закључење аранжмана с Међународним монетарним фондом отворили
простор за интензивније ублажавање монетарне политике, упркос повећаној неизвесности на
међународном финансијском тржишту.
Референтна каматна стопа је у 2015. снижавана седам пута, укупно 3,5 процентних поена, а од
почетка ове године додатних 0,25 процентних поена и тренутно износи 4,25 одсто, што је, како
је навео НБС, било праћено и знатним падом каматних стопа на тржишту новца и кредита,
односно знатно нижом ценом задуживања државе и приватног сектора.
Саопштено је да су каматне стопе на новоодобрене динарске кредите привреди и становништву
у фебруару ове године на најнижем нивоу и износе у просеку 5,7 одсто за привреду и испод 12
одсто за становништво. У односу на пре годину, ниже су 7,8 процентних поена за привреду и
6,6 процентних поена за становништво.
„И каматне стопе на кредите у девизном знаку су у паду услед нижих каматних стопа на
међународном тржишту новца и ниже премије ризика земље, при чему је тај пад мање
изражен у односу на камате на динарске кредите”, истакао је НБС.
Указано је на то да се грађани већ дуже претежно задужују у динарима (више од 60 одсто), а од
новембра се 99 одсто нових готовинских кредита одобрава у динарима, од чега две трећине на
рок отплате дужи од пет година.
„С даљим опоравком економске активности и обезбеђеном ниском и стабилном инфлацијом, уз
релативно стабилан девизни курс, очекујемо да ће се и предузећа у све већој мери ослањати на
динарске кредите. Знатан раст нових инвестиционих кредита привреди указује на то да се раст
приватних инвестиција у већој мери него раније финансира кредитима банака. Између
осталог, то је допринело и да приватне инвестиције буду главни носилац економског раста у
2015. години, а таква су очекивања и за наредне године”, оценио је НБС.
Оцене и рејтинг
Подршке инвестицијама су, како је наведено, обезбеђена макроекономска и очувана
финансијска стабилност.
„Да је на том плану постигнут велики напредак, сведоче и три успешне ревизије аранжмана с
Међународним монетарним фондом, побољшање изгледа кредитног рејтинга земље од све три
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агенције које прате Србију (Фитћ, Стандард&Поор’с и Моодy’с) и боља позиција на
међународној листи конкурентности”, истакао је НБС.

За мање рупа у стажу
Аутор:Љ. М.
Више од 430.000 послодаваца у Србији дужно је да до краја априла Фонду ПИО преда образац
М-4 с подацима неопходним за евиденцију о стажу запослених.
Од средине прошлог месеца то могу учинити и електронски, што је допринело томе да је десет
пута више послодаваца образац већ доставило. Кажу, штеде и новац и време, а у касу Фонда је у
прва три месеца уплаћено четири милијарде динара доприноса више него лане.
Рачуноводство једне од ариљских конфекција наводи да за 120 радника треба много папира.
Најважнији документ за стаж запослених овога пута предали су без одласка на шалтер и
додатних папира.
– Знатно нам је скратило време и поступак саме предаје и смањило документацију коју је
раније требало предати као прилог уз образац М-4 – каже Душица Шендековић из
рачуноводства „Стефан конфекције”.
На шалтерима највеће београдске филијале Фонда, предвиђеним за предају тог обрасца – нема
никога. Да ли је то због електронске предаје или нашег обичаја, знаће се пред 30. април, када
истиче рок за предају.
– До данашњег дана је Фонду ПИО више од 19.000 послодаваца предало образац М-4, и то
највећи број, више од 80 одсто њих, на нови начин – каже начелник матичне евиденције Фонда
ПИО Жељко Симић.
На нови или стари начин, ако образац није достављен, настаће рупе у стажу чак и ако је
допринос уплаћен. У претходном периоду то је био велики проблем, посебно ако предузеће
више не постоји.
– Приликом подношења захтева за пензију, Фонд мора да се обраћа тим послодавцима и да
тражи да доставе све те доказе, што је продужавало рокове за остваривање права на пензију –
каже Симић.
Независно од достављања података о стажу, податак из пензијске касе је да је наплата
доприноса у првом тромесечју две и по милијарде већа од плана. Због тога се за исплату
пензија мање трошило из буџета.
– У овом тромесечју повукли смо 7,4 милијарде динара мање, што је резултат управо повећаних
доприноса и пренетих расположивих средстава из претходне године – каже финансијски
директор Фонда ПИО Иван Мимић.
Прошла година је рекордер по смањењу дотације из буџета за исплату пензија. Из државне
касе потрошено је 46 милијарди динара мање јер је тај део пензија покривен новцем од
доприноса.

Једнаки услови за развој, образовање и зараду
Аутор:Владимир Ђуричић
Потпредседница владе Зорана Михајловић је изјавила на регионалној конференцији о родној
равноправности под називом “Шта жене желе”, да је одговор на питање из назива
конференције једноставан, а то је једнакост.
Михајловић је, отварајући конференцију „Про фемина 2016.” у организацији магазина „Лепота
и здравље”, у београдском хотелу “Метропол”, рекла да мушкарци не треба да се увреде, али да
је једна паметна жена рекла да ћемо имати родну равноправност када у једној просторији буде
исти број неспособних жена колико и неспособних мушкараца.
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- На једноставно питање - шта жене желе, одговор је да желе једнаке услове за развој,
образовање, запошљавање и напредак у каријери, као и услове који ће помоћи да се боримо
против породичног и партнерског насиља. Желе да допринесу својој земљи - нагласила је
Михајловић. Она је као председница владиног Координационог тела за родну равноправност,
казала да држава, такође, улаже напоре како би жене имале више простора да се појављују у
друштвеном и политичком животу.
- Желимо реалне, једнаке услове за све нас, за образовање, напредовање, запошљавање и
плаћања за исти посао. Данас жене у односу на мушкарце примају за 30 одсто мању плату за
исти посао - рекла је Михајловић. Истакла је да је неопходно створити једнаке услове и у борби
притив насиља у породици.
- Питање родне равноправности присутно је скоро свуда у свету, а не само у Србији, али смо ми
ту као политичари и јавне и личности из друштва, учинимо све да прокрчимо пут за све жене
које ће доћи после нас. То треба да учинимо заједничким напором, не само разговорима и
причама, него и стварањем амбијента, било законодавно, политичким партијама или у
друштвеном животу, да жене имају простор да се појаве и покажу шта знају - рекла је
Михајловић.
Регионалној конференцији „Про фемина” присуствовало је преко 150 професионалаца из
области медија, маркетинга, ПР-а, комуникације, уметности, као и бројни универзитетски
професори и студенти, представници најутицајнијих компанија и медијских агенција из целог
региона.

Голдстин: Напредак Србије у спровођењу аранжмана са ММФ-ом
Извор:ФоНет
Министар финансија Србије Душан Вујовић састао се у Вашингтону са регионалном
директорком Светске банке за Југоисточну Европу Елен Голдстин, која је похвалила је
напредак Србије у спровођењу аранжмана са ММФ-ом.
Како је саопштено из Министарства финансија, Голдстин је оценила да је Србија остварила
посебне резултате у домену макро монетарне стабилизације и фискалне консолидације али и
да преокрет тренда раста бруто друштвеног производа, са негативног на позитиван, указује на
позитиван помак у спровођењу програма.
Вујовић и Голдстин су се састали у оквиру пролећног заседања ММФ-а и Светске банке.
Вујовић је, говорећи о наредним корацима у спровођењу програма, рекао да Србија треба да
истраје у структурним реформама које су већ започете и настави путем динамичног привредног
раста и стабилне макроекономске ситуације, наглашавајући значај подршке коју у овом
домену, кроз структурне и друге зајмове, пружа Светска банка.
Регионална директорка Светске банке за Југоисточну Европу поручила је да Србија шаље
позитивну поруку свету и нагласила да је оптимиста у односу на правац којим се иде и сигурна
да ће постављени циљеви бити и остварени.
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Поред тога, Голдстин је информисала министра финансија о планираним активностима
Светске банке на припреми акционог плана подржавања трговине и сарадње у региону
Западног Балкана који ће бити тема наредног самита планираног за почетак јула у Паризу.
Током билатералног сусрета договорен је и низ активности које ће та банка подржати а које се
базирају се на три главне полуге: програм за предузећа из портфолија Агенције за
приватизацију, реформу јавних предузећа и реформу јавног сектора.
Светска банка наставиће интензивно да ради на припреми будућих активности у оквиру
четворогодишњег плана сарадње измежу Србије и ове финансијске институције, каже се у
саопштењу.

Икеа очекује годишњи промет од 70 милиона евра у Србији
Извор: Н1
Икеа стиже у Србију, а врата робне куће у Бубањ потоку код Београда биће отворена за купце
крајем лета 2017. године, каже за Инфобиз менаџер за некретнине и проширење у земљама
југоисточне Европе, Владислав Лалић.
С обзиром да се ценама прилагођава стандарду у одређеној земљи - и у Србији Икеа не одступа
од те пословне политике.
Према Лалићевим речима, Икеа ће се трудити да понуди добро дизајниран, квалитетан
намештај по приступачним ценама, које ће бити прилагођене куповној моћи српског
становништва.
На питање да ли ниске цене значе и лошији квалитет, Лалић каже да је тајна успеха, која је од
шведске компаније направила највећег светског продавца ствари за кућу, управо однос
квалитета и цене.
“По приступачним ценама добијате добар квалитет”, каже Лалић.
Он такође објашњава и шта је разлог да је Икеа од 2007. година истрајала у покушајима да уђе
на српско тржиште, с обзиром да је Србија мало тржиште са малом куповном моћи
становнишва и наводи да су темељне анализе показале да ово тржиште има потенцијал и да је
бренд Икеа итекако препознатљив.
Од српског тржишта очекују годишњи промет од 70 милиона евра, колико остварују у
Хрватској, али се како наглашава Лалич, надају и већој добити.
У Румунији од добављача Икеа узме робу ведну 400 милиона евра а произвођачи који раде за
Икеу запошљавају 14.000 људи. У Србији је Икеа нашла једног добављача -из Ћуприје, који
производи оклагије и даске за сечење.
На питање шта је препрека да више српских произвођача ради за Икеу и добије прилику да се
њихови производи нађу на полицама Икеиних робних кућа широм света, Лалић наводи да
свако ко производи за Икеу мора да буде спреман да производи велике количине робе јер ће се
ти артикли продавати у више од 300 робних кућа широм света.
Такође, добављач мора да поштује рокове испоруке, али и да има дугорочан, стабилан извор
сировина, али и да достигне одређен квалитет по стандарду Икее.
Како Лалић наводи, у шведској компанији очекују да добављачи остваре дугорочну сарадњу са
Србијашумама, које располажу већим делом шумског фонда у земљи. Србијашуме треба да
понуде произвођачима дугорочне концесије како би имали потребне залихе, по дугорочно
одређеним ценама.
Икеа добављачима може да помогне финансијски у области транспорта и логистике, додаје он.
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НБС: Има услова за повољно кредитирање приватног сектора
Извор: Бета
Народна банка Србије (НБС) оценила је да постоје услови за кредитирање приватног сектора
по повољнијим условима, јер је банкарски сектор ликвидан и снижене су каматне стопе.
"Правовремене и добро одмерене мере монетарне политике и пуна координисаност монетарне
и фискалне политике у Србији обезбеђују услове за инвестиције и убрзан и одржив привредни
раст", новоди се у саопштењу НБС.
Истакнуто је да је смањење референтне каматне стопе започето у мају 2013. а да су током 2015.
ниски инфлаторни притисци, доследно спровођење фискалне консолидације и структурних
реформи и закључење аранжмана с Међународним монетарним фондом (ММФ) отворили
простор за интензивније ублажавање монетарне политике, упркос повећаној неизвесности на
међународном финансијском тржишту.
Референтна каматна стопа је у 2015. снижавана седам пута, за укупно 3,5 процентних поена, а
од почетка ове године за додатних 0,25 процентних поена и тренутно износи 4,25 одсто, што је,
како је навела НБС, било праћено и знатним падом каматних стопа на тржишту новца и
кредита, односно знатно нижом ценом задуживања државе и приватног сектора.
Саопштено је да су каматне стопе на новоодобрене динарске кредите привреди и становништву
у фебруару ове године на најнижем нивоу и износе у просеку 5,7 одсто за привреду и испод 12
одсто за становништво. У односу на период пре годину дана ниже су за 7,8 процентних поена за
привреду и за 6,6 процентних поена за становништво.
"И каматне стопе на кредите у девизном знаку су у паду услед нижих каматних стопа на
међународном тржишту новца и ниже премије ризика земље, при чему је тај пад мање
изражен у односу на камате на динарске кредите", истакла је НБС.
Грађани се претежно задужују у динарима
Указано је да се грађани већ дуже време претежно задужују у динарима (преко 60 одсто), а од
новембра се 99 одсто нових готовинских кредита одобрава у динарима, од чега две трећине на
рок отплате дужи од пет година.
"Са даљим опоравком економске активности и обезбеђеном ниском и стабилном инфлацијом,
уз релативно стабилан девизни курс, очекујемо да ће се и предузећа у све већој мери ослањати
на динарске кредите. Знатан раст нових инвестиционих кредита привреди указује на то да се
раст приватних инвестиција у већој мери него раније финансира кредитима банака. Између
осталог то је допринело и да приватне инвестиције буду главни носилац економског раста у
2015. години, а таква су очекивања и за наредне године", оценила је НБС.
Подршке инвестицијама су, како је наведено, обезбеђена макроекономска и очувана
финансијска стабилност.
"Да је на том плану постигнут велики напредак, сведоче и три успешне ревизије аранжмана с
Међународним монетарним фондом, побољшање изгледа кредитног рејтинга земље од све три
агенције које прате Србију (Фитцх, Стандард&Поор’с и Моодy’с) и боља позиција на
међународној листи конкурентности", истакла је НБС.
Централна банка је најавила да ће монетарна политика и у наредном периоду наставити да
преко кредитне активности подстиче привредни раст, у мери у којој јој то дозволе кретања
кључних фактора инфлације и ризици из међународног окружења.
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Дебата: Жене у политици имају више знања, али мање шанси
Извор: ФоНет
Жене у политици имају више знања, више вештина и мање шанси, казала је Гордана Чомић на
предизборној дебати Истиномера, одржаној у Београду, на којој су ставове сучелиле
представнице неколико највећих политичких партија у Србији.
Поред Чомић, представнице Демократске странке, учеснице су биле и Славица Ђукић
Дејановић из Социјалистичке партије Србије, Драгана Трифковић из Демократске странке
Србије, Татјана Мацура из Покрета "Доста је било" и Неда Новаковић из Социјалдемократске
странке.
На дебату је била позвана и представница Српске напредне странке, али из те партије нико
није прихватио позив.
Да је садашња квота од 30 одсто за жене у парламенту ниска, сматра Ђукић Дејановић, која је
истакла да би она требало да буде 50 одсто.
"Жена није само члан тима, она је и креатор. Мислим да би и Влада Србије била много
квалитетнија када би у њој било жена онолико колико има мушкараца. А потенцијал да буде
добар министар има онај ко је претходно био добар посланик", казала је Ђукић Дејановић.
Она је додала да је смањење плата и пензија тренутна мера и да је неопходно повећати ниво
инвестиција, било да долазе из иностранства или од способног човека овог тла.
Да је улагање у развој домаће привреде једини излаз за земљу, став је Драгане Трифковић.
"Против смо доласка страних инвеститора којима дајемо субвенције. Развојем домаће привреде
можемо да дођемо до нових радних места, али домаћи привредници нису у могућности под
овим условима да буду конкурентни", рекла је Трифковић.
Према њеном мишљењу, уговор о слободној трговини са Русијом недовољно је искоришћен, јер
власт, због
ултиматума Еропске уније, не користи огромну могућност пласмана наших производа у ту
земљу.
За јачање домаће привреде залаже се и покрет Доста је било, нагласила је Татјана Мацура.
За нас је црвена линија политике транспарентност. Када бисмо јасно показали како се користе
јавне финансије, смањили бисмо злоупотребе. Постоји велики простор за уштеде. Уговори би у
интересу грађана требало да буду јавни, да видимо понуде свих, а не да се у старту
опредељујемо за одређене, рекла је Мацура.
Транспарентност је суштина, а важна је и информисаност грађана, казала је Неда Новаковић.
Грађани морају да пруже отпор страху који осећају, морају да изаберу опцију која им нуди
економски развој и нова радна места, а владајућа странка промовише ниске зараде, истакла је
Новаковић, додавши да смањење пензија и плата дефинитивно није добар пут.
Да би први потез Демократске странке по доласку на власт било враћање пензија и плата
подсетила је Гордана Чомић.
"Наравно да је смањење тих примања било незаконито. Ми бисмо увели и посебне мере за
запошљавање младих", казала је Чомић.
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