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Сутра о судбини РТ Крагујевац
Пише: ФоНет

Уједињени грански синдикат Независност најавио је да ће у понедељак саопштити
запосленима информације са састанка у Министарству привредео судбини Радио телевизије
Крагујевац (РТК) и правима запослених у случају раскида приватизације.
Због тешке и неизвесне ситуације у приватизованој РТК и чињенице да власник дугује четири и
по зараде, 67 запослених у ововој медијској кући доведено је на ивицу егзистенције.
"Наши апели да се испуне обавезе нису дали резултате, а на ове проблема власник ћути, као и
градска власт Крагујевцу, која још увек није расписла конкурс за пројектно финансирање",
наведено је у допису достављеном медијима, који је потписао председник УГС Независност РТК
Горан
Антонијевић.
Поставићемо и питање каква је будућност једне од најстаријих медијских кућа у Србији, Радио
Крагујевца и да ли ће он бити први пример лоше приватизације по актуелним законима?
Прети ли то гашење РТК, која је бла светионик независног извештавања у медијском мраку
режима Слободана Милошевића, а програм нисмо гасили ни за време НАТО бомбардовања,
пише у допису.

У августу 607 непријављених радника
Пише: ФоНет
Инспекција рада је током појачаних контрола у августу на градилиштима у Србији открила да
је од 4.953 затечена радника њих 607.
Односно 12 одсто радило без уговора о раду и без пријаве на обавезно социјално осигурање,
саопштило је данас Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Контролама је било обухваћено 839 послодаваца, а на неколико локација, превасходно у
Београду, радници су у тренутку доласка инспекције побегли са градилишта.
Најдрастичнији примери рада "на црно" утврђени су код послодаваца који изводе грађевинске
радове на Копаонику, где су код једног послодавца сви затечени радници, њих 14, радили без
уговора о раду.
На једном градилишту у Тутину од 11 ангажованих особа, 10 је било непријављено, док је у
Београду на општини Звездара од 18 затечених радника 13 радило "на црно", на општини Нови
Београд од 16 затечених 12 је било непријављено, а на општини Вождовац је од 10 радника осам
ангажовано "на црно". У Врању је код једног послодавца затечено шест радника и сви су били
непријављени.
Због утврђених прекршаја у области радних односа, безбедности и здравља на раду,
инспектори су поднели 137 захтева за покретање прекршајног поступка и издали 27
прекршајних налога због прекршаја прописаног Законом о раду који се односи на недржање
уговора на месту рада.
Инспекција рада је због утврђених неправилности донела 125 решења у области радних односа,
232 решења у области безбедности и здравља на раду и 41 решење о забрани рада на месту рада
због непосредне угрожености безбедности и здравља запослених, саопштило је Министарство
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
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ММФ: До краја године из јавног сектора да оде 6.500 људи
Пише: А. М.
Међународни монетарни фонд очекује да из јавног сектора Србије до краја децембра оде још
6.500 људи, на 16.000 колико их је кроз отпуштања и пензионисање већ отишло, почев од краја
2014. па до маја ове године.
То је изјавио нови стални представник ММФ-а у Србији Себастијан Соса, представљајући
извештај Фонда након завршетка четврте и пете ревизије кредитног аранжмана са Србијом.
Соса је поздравио фискалне и монетарне мере које предузимају Влада Србије и Народна банка,
али је упозорио и на потребу да се настави са структурним реформама у којима има кашњења.
Ради се о отпуштањима у јавном сектору, реструктурирању или гашењу друштвених предузећа
која немају перспективу, сређивању стања у великим јавним предузећима попут Србијагаса и
ЕПС-а и чишћењу ситуације у државним банкама, нарочито у Поштанској штедионици,
односно у Комерцијалној банци која би ускоро требало да буде приватизована.
Соса је оценио да су структурне реформе критична тачка програма са ММФ-ом, која знатно
може да утиче на привредни раст и позитивно у случају да буду спроведене према плану, али и
негативно, ако се и даље буде каснило са њима. Он је поздравио "велике напоре" Владе Србије
да смањи дефицит на 3,7 одсто БДП-а прошле године, односно на око 2,5 одсто до краја ове
године.
У монетарној сфери, Соса је нагласио да ММФ подржава мере Народне банке Србије, које се
односе на релаксирање политике, односно на снижавање референтне стопе. Уз то, он је додао и
да је српски финансијски сектор сада у бољем стању него раније ове године, при чему је
нарочито нагласио чињеницу да су проблематични кредити почели да се смањују.
- Тако да стратегија за решавање проблема НПЛ-ова почиње да даје резултате - додао је Соса.
Представник ММФ-а је подвукао да је Влада остварила боље резултате од очекиваних.
Привредни раст је, како је рекао, превасходно вођен растом приватних инвестиција, али и
извозом, а Фонд поздравља и борбу против сиве економије.
Мисија ММФ-а ће, како је додао, у септембру поново доћи у кратку посету Београду ради
разговора о буџету, док ће у другој половини октобра мисија доћи у редовну посету када ће се
детаљно разговарати о буџету за наредну годину.
О платама у октобру
Упитан за најављено повећање плата у јавном сектору, које је премијер Александар Вучић
најавио пре пар дана, Соса је рекао да ће се о томе разговарати током октобарске посете мисије
Фонда.
- Узећемо у обзир и то што је Влада постигла боље резултате од очекиваних - рекао је Соса,
додавши да ће истовремено Фонд водити рачуна и о потреби да држава остане на фискално
одрживој путањи. Он је додао и да су расходи за плате велики део трошкова државе.
Струја поскупела колико је и требало
Соса је прокоментарисао и поскупљење струје од 3,8 одсто у октобру, за које је Влада тврдила
да је далеко ниже од оног које је ММФ тражио. Стални представник је нагласио да је усвојено
поскупљење у свему у складу са споразумом који Влада има са Фондом.
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Аврамовић: Железара ради пуним капацитетом, оживело Смедерево
Извор: Танјуг

Од доласка кинеског инвеститора компаније "Хбис", Железара Смедерево ради пуним
капацитетом и ангажује нове раднике, изјавила је градоначелница Смедерева Јасна
Аврамовић, истичући да се та промена одмах осетила по већој потрошњи становника на
пијацама, у кафићима.
Смедерево је, истиче Аврамовићева, добило стабилност, што се одмах осетило, а Град је како је
рекла, захвалан влади која је коначно решила проблем Железаре.
"Смедеревци су пресрећни због доласка кинеског инвеститора, а Железара ради пуним
капацитетима. На задодвољство свих, не прође недеља а да њихов менаџмент не тражи нове
раднике и високообразованог и стручног кадра, ваљаоничаре, топионичаре", рекла је
Аврамовић за Танјуг.
До сада је, према њеним речима, у српској челичани запослено више од 300 људи, а много их је
више ангажовано у кооперантским фирмама.
"Железара је покренула и друге фирме у Смедереву које су биле пред гашењем, а сада поново
раде. Таква је рецимо компанија Змај", навела је она.
Упитана докле се стигло са измештањем индустријског железничког колосека из центра града,
одговара да је интерес Града да се железница измести из центра, како због Железаре и
Смедеревске тврђаве, тако и због развоја нове привредне гране у том месту - туризма.
"Увелико радимо радимо на измештању индустријског колосека из центра града, и надам се да
ћемо успети да за годину и по дана успети ", оценила је градоначелница.
Аврамовић је навела да је у свим плановима градских власти од пре 10 година истакнута та
идеја, као и измештање луке.
"Врло брзо ћемо изместити и луку, радимо интензивно на томе", рекла је градоначелница
Смедерева.
Упитана да ли су проблем терминали течног гаса, који би такође морали да се изместе, а које
држе приватне компаније, одговара да када је је реч о течном гасу, Петрол има теринал на
Дунаву.
"И кад су градили свој терминал, они су били упознати с тим да ће га касније измештати.
Представници те компаније су долазили код мене на разговор и тражили су нову локацију да
изместе терминал. Оно што нас радује јесте што ће тражити и нове раднике. Сада преко 30
људи код њих ради", рекла је Аврамовићева.

Чакрабарти за РТС: Наставак реформи услов већег раста
Извор: РТС

Први човек Европске банке за обнову и развој Сума Чакрабарти рекао је за РТС да је
регионална стабилност кључна за економски напредак и у томе Србија има велику улогу. ЕБРД
је заинтересован за "Телеком" и инвестиције у мала и средња предузећа, каже Чакрабарти.
Сума Чакрабарти у интервјуу за РТС током посете Београду изјавио је да ће та банка да повећа
улагања у нашу земљу и да је за већи привредни раст Србије пресудан наставак економских
реформи.
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Ово је ваша четврта посета Србији. Стиче се утисак да придајете доста
пажње, имајући у виду да сте се само са премијером Вучићем сусрели три пута
за скоро годину дана.
За мене је заправо цео регион Западног Балкана приоритет, за ЕБРД, а Србија је наравно
највећа привреда у том региону па је стога веома важан приоритет у региону. Због тога сам ја
толико много времена посветио доласку у Београд, разговору са премијером, са другим
министрима, али и са представницима приватног сектора. Желимо да видимо шта ЕБРД може
да уради још више како би помогао Србији на њеном путу европских интеграција и у ширем
смислу да би развила своју привреду.
За време ове посете ви сте посебно истакли значај европског пута Србије. Како
ЕБРД може да помогне Србији?
Мислим да можемо да помогнемо Србији на неке начине на које смо већ помогли другим
земљама на њиховом путу ка чланству у ЕУ. Најважније питање за Србију и друге земље које
теже да постану члан ЕУ јесте: могу ли њихове компаније, привреде, бити конкурентне када
буду у ЕУ и да се суоче са конкуренцијом. Људи очекују да се стандарди ЕУ примењују. Наш
посао је да помогнемо приватном сектору у Србији, на Западном Балкану, да буду још бољи
како се буде улазило у ЕУ.
Да ли је наш приватно сектор спреман за ту игру?
Неки делови приватног сектора јесу спремни, али свакако предстоји доста посла у другим
секторима. Једна од области о којој желим да разговарам са владом и ми на томе снажно
инсистирамо јесте: приватизација предузећа која су у јавном сектору, јер ако се то не деси, неће
бити конкурентне када уђу на тржиште ЕУ. То се не тиче само Србије већ и других земаља
региона, исто је питање. Мислим да је Србија прилично напредовала, има руководство које
верује у тај правац, и у политичком и у економском смислу, па мислим да имамо добар оквир
да кренемо даље са тим.
Када сте поменули приватизацију, да ли сте на уму имали Телеком?
Да, Телеком је један пример али има и других компанија, у банкарском сектору.
Да ли је ЕБРД заинтересован за те компаније. Када смо последњи пут
разговарали рекли сте да сте заинтересовани.
Да, наравно ми смо веома заинтересовани за то. Мислим да је заиста оно што је добро видети
јесте да су садашња и претходна влада почеле да раде много ствари које су веома корисне, а у
погледу Закона о приватно-јавном партнерству, концесија, пореског система. Све су то веома
важне ствари које би требало да буду у правом облику да би дошло најпре до реструктурирања,
а затим можда и до приватизације. Ми смо заинтересовани за исте области о којима смо и
раније разговарали.
Да ли је сада само питање времена?
Да, мислим да јесте. Избори су завршени, нова влада је формирана, програм ММФ-а иде веома
добро, али област која треба да се реализује јесу структурне реформе што ће омогућити
напредак у томе. ЕБРД има толико искуства у раду са државним организацијама као и онима у
приватном сектору кроз процес приватизације. Наше искуство је успешно па можемо да га
пренесемо и у Србију. То бих волео да видим.
Ту је и ваше мањинско учешће у власништву Комерцијалне банке. Да ли је то
добар пример сарадње приватног и државног сектора.
Да, апсолутно сте у праву. Једна од ствари, лекција о доброј приватизацији јесте укључивање
ЕБРД-а у предприватизацију кроз помоћ у реструктурирању, кроз побољшање корпоративног
управљања и кроз удео какав имамо у Комерцијалној банци. Све су то добри начини за
осигуравање да компаније постану спремне за приватизацију, привлачне на тржишту за нове
улагаче, и то је један много бољи, позитивнији приступ приватизацији него оно што је било 90тих.
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Дакле у случају Комерцијалне банке, заједнички је ваш и интерес Србије?
Да, апсолутно постоји заједнички интерес и нас и државе. У великој мери нам је циљ
заједнички.
ЕБРД је применио прогнозу привредног раста Србије на више. Шта је кључно да
раст буде још већи?
Мислим да је кључна ствар у будућности наставак реформског процеса а наредна фаза јесу
структурне реформе. Пошто је формирана влада у августу мислим да сада постоји шанса да се
иде напред и да се неке од тих реформи усвоје у парламенту али и да се одреди правац што је
по мени много више реформски значајно. Ту су и инвестиције, само ове године ће ЕБРД
уложити око 300 милиона евра што је мање у односу на претходне три године. Због чега је то
тако? Није због тога што је Србија лоше радила, имате много добрих пројеката већ због тога
што је било избора, требало је времена да се формира влада па су одлуке одлагане. Сви то знају.
Али сада, пошто је влада формирана верујем да ће ЕБРД улагати 450 милиона евра годишње.
Ове или идуће године?
Не, ове године ће бити око 300 милиона, али наредне године ће бити већа сума. Веома бих
волео да то буде и 500 милиона евра. Ако погледате свеукупне бројке и колико смо уложили у
Србији, то је 4,4 милијарде евра у преко 200 пројеката. То је свакако значајан број у великом
броју сектора, али има још толико потенцијала у Србији који је још неистражен. Премијер
Вучић мислим исправно говори не само о великом пројекту, ауто-путу, већ и како да се привуку
мала и средња предузећа у Србију јер ће она помоћи да се више људи у Србији упосли, посебно
младих, а и ја бих се усредсредио и на то, а не само на велике пројекте. Морамо да наставимо да
инсиситрамо и на тим малим и средњим предузећима. Сваке године ЕБРД помогне око 100
малих и средњих предузећа кроз саветодавне услуге, а мислим да је то сјајно.
Од ваше прве до последње послете, за ове четири године, где видите највећу
промену у Србији?
Мислим да је Србија веома добар симбол онога што се догађа у великој мери и у региону. Када
сам дошао овде први пут 2012. године, када сам први пут изабран за председника ЕБРД, цео
регион, укљујући и Србију је био донекле заглављен, не знајући потпуно шта да ради
политички и економски у реформском процесу. Ако погтледате 2016. годину, слика се потпуно
изменила. У свакој земљи, а Србија је један од лидера, дошло је до померања и економски и
политички у одређеном смеру. Веома је јасно пословној заједници да је Србија јасно рекла да
има један основни циљ, то је чланство у ЕУ а да би дошло до тога морају се спровести реформе.
Више поглавља је отворено као део тог процеса, а то је велика промена у односу на ситуацију од
пре четири године.

Смањење броја запослених у ЕПС-у у 2016. години
Извор: Фонет
Борд директора ММФ-а је, усвајајући четврту и пету ревизију аранжмана са Србијом,
констатовао да је Надзорни одбор Електропривреде, у консултацијама са Светском банком,
усвојио "кредибилан програм оптимализације запослених у ЕПС, који предвиђа нето смањење
броја запослених за 1.000 људи у 2016. години".
У документу ММФ-а, у који је Фонет имао увид, препоручује се пажљива процена будућих
инвестиционих планова за очување дугорочне финансијске стабилности предузећа.
Фонд констатује и да ће, после поскупљења струје од 4,5 одсто у августу 2015. и новог повећања
цена киловата у октобру 2016. године за 3,8 одсто, бити смањен диспаритет између домаћих и
регионалних цена.
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Када је у питању "Србијагас", ММФ сматра да би усвојени план фискалне консолидације из
марта ове године требало да буде подржан и конкретним мерама, чији је циљ повећање
наплате и смањење трошкова овог јавног предузећа.
У документу ММФ-а се констатује и да се власти у Београду слажу са проценом да у фокусу
мора да буде реструктуирање постојећег дуга и спречавање додатног задуживања "Србијагаса".
Мора се, сматрају у Фонду, хитно решити и судбина три највећа дужника ове фирме –
"Азотаре", "МСК Кикинда" и "Петрохемије", било кроз приватизацију или стечај.
Усвајајући ревизије аранжмана са Србијом, ММФ је поздравио и усвајање систематизације
радних места у "Железницама Србије", јуна ове године.
Одређени су, подсећа ММФ, и циљеви да ова фирма до 2019. године има 2.700 до 3.000
запослених мање.
У документу ММФ-а се, такође, констатује да је од фирми које су биле у портфељу Агенције за
приватизацију од ранијих више од 500, остало да се реши њих 190.
Борд директора Фонда констатује да је процес припреме приватизације Комерцијалне банке у
току и да ће се тај посао завршити до краја наредне године. Неопходна је, кажу, и
приватизација "Дунава".
Борд директора ММФ-а констатује и да су се власти у Београду обавезале да неће бити додатне
државне помоћи за предузећа у реструктуирању, укључујући ту и "Србијагас", "Петрохемију",
РТБ Бор и Ресавицу.
Разматра се, међутим, да буџет преузме око 100 милиона евра (0,3 одсто БДП) старог дуга
"Петрохемије" према НИС-у.
Влада Србије обавезала се, током припрема за недавно одобрену ревизију аранжмана са ММФом, да припреми, а Скупштина до краја године и усвоји потпуно нови Закон о таксама и
накнадама.
Oвај пропис замениће постојеће законе и подзаконска акта за регулисање накнада на свим
нивоима власти.
Тако ће, убудуће, примера ради, све локалне самоуправе имати исте износе такси и накнада за
исте пружене услуге. Нови пропис требало би на снази да буде 1. јануара 2017. године.
Такође, власти у Београду обавезале су се да ће током наредних месеци донети све потребне
подзаконске акте, како би нови Закон о јавним предузећима, донет децембра 2015. године,
заиста и довео до побољшања ефикасности јавних предузећа, али и формирања јасног оквира
за праћење њиховог рада од стране Владе.
Такође, очекује се да до краја године буде донет и нови Закон о предузећима.

Како преживети са 373 динара дневно
Аутор: Катарина Ђорђевић

Четвртина грађана не може себи да приушти месо односно рибу сваког другог дана, свака
седма особа не може себи да обезбеди адекватно загревање стана, 68,5 одсто једино може да
машта о недељу дана одмора ван куће, а половина њих из буџета домаћинства не би могла да
плати неочекивани трошак у износу до 10.000 динара.
Свака десета особа у нашој земљи, њих 737.329 прима неку врсту социјалне помоћи, сведочи
статистика Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Дечји додатак до8

бија 350.963 девојчица и дечака, односно 185.851 породица, новчану социјалну помоћ 253.917
особа, односно 104.101 породица, а додатак за помоћ и негу другог лица стиже на адресу 49.917
особа.
Последњи подаци Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Србије, изведени према методологији Светске банке и Анкете о потрошњи становништва, говоре да девет
одсто наших суграђана спада у категорију „апсолутно сиромашних“ што значи да дневно има
на располагању око 373 динара.
Како објашњава економска аналитичарка овог тима Биљана Младеновић, линија апсолутног
сиромаштва „повучена” је на 11.340 динара месечно за самачко домаћинство, а за четворочлано
домаћинство (двоје одраслих и двоје деце до 14 година) износи 30.618 динара месечно.Последњи подаци овог тима говоре да око 8,9 одсто популације Србије према овом критеријуму, спада
у категорију апсолутно сиромашних.
Ове бројке поткрепљују и процене синдиката да између 300.000 и 350.000 људи у Србији прима минималац у износу од 21.000 динара. И званична статистика Фонда за пензијско и инвалидско осигурање сведочи да 132.045 пензионера месечно преживљава са мање од 10.000 динара, а 246.595 особа прима пензију између 10.000 и 15.000 динара.
Ови подаци добијају на тежини кад се упореде са ценом тзв. потрошачке корпе. Наиме, последњи прорачуни Републичког завода за статистику говоре да је за живот трочлане породице у Србији потребно 60.561 динар – највећи део тог новца (34 одсто) иде и на храну и безалкохолна
пића, 17 одсто за трошкове становања, воду, струју, гас и друга горива, а 10 одсто за трошкове
превоза.
Овогодишње истраживање Републичког завода за статистику под називом „Сиромаштво и социјална неједнакост у Србији“, показује и да четвртина наших суграђана не може себи да приушти месо односно рибу сваког другог дана, свака седма особа не може себи да обезбеди адекватно загревање стана, 68,5 одсто не може себи да приушти недељу дана одмора ван куће, а
половина њих из буџета домаћинства не би могла да плати неочекивани трошак у износу до
10.000 динара.
Према подацима Националне службе за запошљавање, 700.041 особа нема посао – иако највећи број незапослених има само основну (чак и непотпуну) односно средњу школу, подаци говоре да је на бироу рада и 60.974 факултетски образованих, 817 магистара и 151 доктор наука.
Процене Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Србије говоре да око
350.000 особа из категорије апсолутно сиромашних не остварује право на новчану социјалну
помоћ, као и да је око 12 одсто деце до 13 година апсолутно сиромашно. И МИЦС истраживање
о стању жена и деце у нашој земљи, устврђује да дечји додатак прима свега 48 одсто деце из
најсиромашнијих породица и само 60 процената деце из ромских насеља.
Истраживање УНИЦЕФ-а и Републичког завода за статистику такође потврђује да је најсиромашнијима најтеже да остваре ову врсту новчане социјалне помоћи.
И студија под називом „Новчана давања за децу и породице са децом у Србији – анализа и препоруке“ коју је коју је за УНИЦЕФ урадила др Гордана Матковић показује и да у Србији дечији
додатак прима 28,3 одсто деце и младих до 18 година, односно нешто више него свако четврто
дете. У овој студији др Матковић скреће пажњу на чињеницу да се приликом одређивања дечјих додатака узимају и обзир приходи, имовинско стање и неки други услови, па се јавља могућност грешака у оба смера – да нека домаћинства не примају дечије додатке иако на то имају
право и да нека примају дечије додатке, иако не испуњавају услове. Узроци ових неправилности могу бити разноврсни – од непријављивања оних који по закону имају право, преко манипулација оних који немају право на дечије додатке, до административних грешака у надлежним службама.
Гордана Матковић истиче да од укупног броја деце која задовољавају формалне услове само 40
одсто њих прима дечији додатак. Она оцењује да је недовољна информисаност – знатно више
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од половине оних који имају право на дечије додатке није упозната са својим законским правима, неки од њих мисле да су преко материјалних цензусе иако није тачно, неки чак ни не знају
да постоји програм дечијих додатака, или не знају каква је административна процедура за пријављивање.

Поскупљење струје занемарљиво утиче на раст инфлације
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић
Домаћинства неће осетити веће ефекте поскупљења робе и услуга, јер је реч о минималној
промени цене електричне енергије
Октобарско поскупљење струје од 3,8 одсто које на наплату стиже с новембарским рачунима,
утицаће на инфлацију, али мало, каже Милојко Арсић, професор Економског факултета у
Београду.
– Разлог за то је што ће струја поскупети само за домаћинства и део привреде који користи
струју на ниском напону. Ту је реч о трговинама, угоститељству, пекарама – каже Арсић.
Утицај на раст инфлације је мали и из разлог што је проценат повећања цене струје мали, 3,8
одсто, објашњава нас саговорник.
С друге стране, Горан Паповић, председник Националне организације потрошача Србије, каже,
да ово минимално поскупљење струје ни на који начин не би смело да се одрази на раст цена
робе и услуга, јер су киловати скупљи за домаћинства.
– Прерачунато тих 100 динара за колико ће у просеку бити већи рачуни утицаће на раст
инфлације за 0,2 одсто, али без обзира на то, нико ово поскупљење не сме да искористи за
повећање цена, јер је проценат поскупљења електричне енергије мали – истиче он.
Он каже да је цена киловата у Србији и даље најнижа у Европи, као и да свако домаћинство
које рационално троши струју може да уштеди ових 100 динара кроз већу енергетску
ефикасност.
– Држава би озбиљном кампањом требало да објасни грађанима шта значи енергетска
ефикасност, колика је уштеда кроз то и колико су мањи рачуни, тим пре што Србија иде ка ЕУ и
што ће цена струје у неком часу бити економска, а не социјална категорија као сада – каже он.
Министар енергетике Александар Антић, објаснио је да ово није инфлаторно повећање, те да не
треба очекивати ланчане реакције поскупљења. Суштина приче је да ЕПС треба да наплати
дугове од правих дужника, а не да се повећање цене струје прелива на оне који редовно плаћају
рачуне.
С друге стране, држава треба да омогући онима који стичу услов за бесплатне киловате и
кубике гаса да лакше искористе ту привилегију. У овом часу, тек четвртина, или око 56.000
социјално угрожених користи ову погодност, што је мало.

Инспекција открила 607 непријављених радника
Извор:Танјуг
Инспекција рада је током појачаних контрола у августу на градилиштима у Србији открила да
је од 4.953 затечена радника њих 607 или 12 одсто радило без уговора о раду и без пријаве на
обавезно социјално осигурање, саопштило је Министарство за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања.
Контролама је било обухваћено 839 послодаваца, а на неколико локација, превасходно у
Београду, радници су у тренутку доласка инспекције побегли са градилишта.
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Најдрастичнији примери рада „на црно” утврђени су код послодаваца који изводе грађевинске
радове на Копаонику, где су код једног послодавца сви затечени радници, њих 14, радили без
уговора о раду.
На једном градилишту у Тутину од 11 ангажованих особа, 10 је било непријављено, док је у
Београду на општини Звездара од 18 затечених радника 13 радило „на црно”, на општини Нови
Београд од 16 затечених 12 је било непријављено, а на општини Вождовац је од 10 радника осам
ангажовано „на црно”.
Такође, у Врању је код једног послодавца затечено шест радника и сви су били непријављени.
Због утврђених прекршаја у области радних односа и безбедности и здравља на раду,
инспектори су поднели 137 захтева за покретање прекршајног поступка и издали 27
прекршајних налога због прекршаја прописаног Законом о раду који се односи на не држање
уговора на месту рада.
Инспекција рада је због утврђених неправилности донела 125 решења решења у области
радних односа, 232 решења у области безбедности и здравља на раду и 41 решење о забрани
рада на месту рада због непосредне угрожености безбедности и здравља запослених – преноси
Танјуг.

Инвалиди више не могу у старосну пензију
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић

Инвалидски пензионери могу бити преведени у старосне с 65 година живота само ако им се у
међувремену укине инвалидност
Инвалидски пензионер који напуни 65 година и тиме стекне услов за пуну старосну пензију
(без плаћања пенала), не може да почне да прима пензију као старосни пензионер. Тако је
предвиђено новим законом о пензијском и инвалидском осигурању, којим је претходно право
на овај прелазак укинуто.
Читалац који се јавио „Политици”, а који већ 19 година прима инвалидску пензију, изненадио
се када је недавно добио одговор у Пензијском фонду да ће трајно остати у статусу инвалидског
пензионера. Рачунајући да службенице на шалтеру није добро разумео, хтео је да провери, да
ли је то стварно тако.
Каже да му „не пије воду” ни то што би му садашња пензија била већа од старосне, као и да му
је криво како су то право могли да искористе лажни инвалидски пензионери који су оштетили
државу тиме што су примали ове пензије, а избегли да новац врате, јер су у међувремену стекли
услов за старосну пензију. Пензијски фонд, као што је познато, неме надлежности да на други
начин кажњава примаоце лажних инвалидских пензија, осим да им их укину, али овим
лажњацима ни то нису могли јер су постали старосни пензионери.
У ПИО за „Политику ”објашњавају да одредбама важећег закона није предвиђено да
корисници инвалидске пензије, када напуне године живота потребне за остваривање права на
старосну пензију, добију статус корисника старосне пензије. Међутим, уколико се деси да
кориснику инвалидске пензије она у међувремену буде укинута, нема сметње да он оствари
право на старосну пензију када испуни за то законом прописане услове.
У ПИО објашњавају да инвалидску пензију може да добије само онај осигураник код кога
настане потпуни губитак радне способности ако је инвалидност проузрокована повредом на
раду, или професионалном болешћу. Односно, ако је инвалидност проузрокована повредом
ван рада или болешћу – под условом да је губитак радне способности настао пре навршења
година живота прописаних за стицање права на старосну пензију и да има навршених пет
година стажа осигурања.
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Дакле, онај ко испуњава услов у виду година живота прописаних за остваривање права на
старосну пензију, не може остварити право на инвалидску пензију. У ПИО објашњавају да је
пензија, било да је инвалидска или старосна, лично право чија висина зависи од укупно
остварене зараде и навршеног пензијског стажа осигураника.
Радну способност пре добијања инвалидске пензије вештаче у Фонду према здравственом
стању, а налазе, оцене и мишљења доносе на основу прегледа, односно на основу непосредног
увида у здравствено стање осигураника и релевантне медицинске документације.
Упитани да ли једном добијена инвалидска пензија остаје трајна, или може и да се одузме, у
Фонду одговарају, да када се у поступку вештачења утврди потпуни губитак радне способности,
одређује се рок за обављање обавезног контролног прегледа. Овај преглед се обавља најкасније
у року од три године од дана утврђивања инвалидности.
Уведен је као превентивна мера за спречавање евентуалних злоупотреба. Корисницима
инвалидске пензије код којих на контролном прегледу не буде потврђено раније утврђено
стање инвалидности укида се право на инвалидску пензију, а онима који се не одазову на овај
преглед исплата се обуставља.
Правило је да контролни преглед не вештачи исти лекар вештак, који је утврдио потпуни
губитак радне способности. Ови пензионери не могу засновати радни однос, односно не могу
улазити у обавезно осигурање. Оном ко се запосли, или почне да обавља самосталну делатност,
не обуставља се аутоматски исплата инвалидске пензије, већ се он изводи на поновну оцену
радне способности.
Право на инвалидску пензију престаће и обуставиће се исплата и ако се утврди да инвалидност
више не постоји. Уколико се утврди да инвалидност и даље постоји, неће престати право на
инвалидску пензију и она ће се и даље исплаћивати, а корисник може наставити да ради.
Корисник инвалидске пензије остварене по основу потпуног губитка способности за
професионалну војну службу (војни инвалидски пензионер), може поново да се запосли,
односно може поново бити у осигурању без икаквих ограничења.
То значи, да му се због поновног запослења не може обуставити исплата инвалидске пензије,
нити може због запослења бити позван на поновни преглед пред органима вештачења ради
утврђивања промена у стању инвалидности, закључују у ПИО фонду.

Још 6.500 људи одлази из јавног сектора
Аутор: Јована Рабреновић
О повећању плата и пензија, као и отпуштањима у 2017. биће речи током октобарске посете
ММФ-а. – Поскупљење струје део плана
До краја године још 6.500 запослених мора да напусти државни сектор рачунајући и локална
јавна предузећа. У делу рационализације јавног сектора било је кашњења, а од краја 2014.
године до маја 2016. године јавни сектор је напустило 16.000 запослених чиме су смањени
фискални трошкови.
О томе колико је потребно да се у 2017. години смањи број ових запослених биће тема
разговора наредних месеци, саопштио је Себастијан Соса, нови стални представник
Међународног монетарног фонда (ММФ) у Србији, током брифинга за новинаре на којем је
било речи о постигнутим резултатима из четврте и пете ревизије аранжмана из
предострожности са ММФ-ом.
Соса је најавио да мисија Фонда долази у наредну шесту ревизију у другој половини октобра,
док ће у септембру званичници ММФ-а бити само у краткој посети.
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И у септембру и у октобру разматраће се буџет за наредну годину и размотриће се евентуално
повећања пензија и плата у јавном сектору, када ће бити узети у обзир знатно бољи фискални
резултати.
Говорећи о повећању цене електричне енергије Соса је рекао да је то било договорено с ММФом и да је део плана за поскупљење.
Стални представник ММФ-а је рекао да је пре три дана Борд директора у Вашингтону
верификовао добре резултате Србије у остваривању програма. Макроекономски показатељи су
добри, а квантитативни циљеви у неким случајевима су испуњени више него што је
договорено, попут буџетског дефицита.
– Економски опоравак је снажнији од очекивања, а томе су доприносе дали извоз и приватне
инвестиције. То је омогућило да бруто домаћи производ (БДП) ове године, по нашиј процени,
порасте на 2,5 одсто. Наша пројекција за наредну годину је 2,75 одсто БДП-а. Средњорочно
очекујемо да тренд раста буде четири одсто. Присутан је и тренд смањења дефицита платног
биланса који ће бити мањи од прошлогодишњих 4,75 одсто БДП-а. Ово смањење је
финансирано приливом страних директних инвестиција што је знак поверења поверилаца –
рекао је Соса.
Он је напоменуо и да је минус у државној каси тренутно 2,5 одсто БДП-а, а да до краја године
може да буде и нижи уколико се наставе тенденције из прве половине године. Такође, због
висине јавног дуга фискални напори треба да се наставе. Он је поздравио и измене Закона о
финансирању локалне самоуправе, јер су тиме за пет милијарди динара повећани приходи
централног буџета.
Што се тиче инфлације ММФ процењује да ће она ове године износити 1,3 одсто, а да ће се
догодине повећати на три одсто. ММФ поздравља и напоре НБС да смањи референтну каматну
стопу.
Што се тиче стабилности финансијског система Соса је рекао да удео ненаплативих зајмова
опада што је знак да Стратегија за решавање проблематичних кредита даје резултате. У овом
сегменту важно је да се настави са приватизацијом Комерцијалне банке, а да Поштанска
штедионица смањи своју изложеност ка ризичним пласманима.
Стални представник указао је и на потребу да се убрза реструктурирање предузећа која су
извори фискалног ризика за државу. По његовим речима то не само да би смањило ризик, већ
би повећало конкурентност привреде.
У јавним предузећима попут ЕПС-а и „Србијагаса” постигнут је напредак у смислу да је код
првог усвојен план оптимизације, а у другом план за финансијску консолидацију.
Такође, ММФ од наших власти очекује да уложе напоре да се боље управља јавним
инвестицијама и то тако да се јача процена пројеката, као и да постоји јединствен извор
финансирања за такве инвестиције.
Соса се осврнуо и на ризике попут спољних који долазе са европских финансијских тржишта,
као и оних из реалног сектора, а у ту категорију је сврстао и кашњење у спровођењу реформи
што може утицати на потенцијални привредни раст. Он је оценио да је било кашњења у
реформама, али да се види напор да се са тим настави.
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ММФ: Размислите о додатном смањењу трошкова за исплату пензија
Извор:ФоНет
Међународни монетарни фонд препоручио је Србији да размисли о додатним мерама смањења
трошкова који се из буџета издвајају за пензије
Међународни монетарни фонд (ММФ) препоручио је Србији да размисли о додатним мерама
смањења трошкова који се из буџета издвајају за пензије.
Према документу који је, приликом ревизије аранжмана са Србијом, размотрио Борд
директора ММФ, постоји неколико краткорочних мера које могу утицати на одрживост
пензионог система у Србији.
У документу у који је ФоНет имао увид, ММФ констатује да су издвајања из буџета за пензије
међу највећим у Европи.
Упркос реформама које су спроведене, замрзавању индексације пензија, а затим и
прогресивним смањивањем, давања за пензије су у 2015. години чиниле 12,3 одто бруто
домаћег производа Србије. Таргетирани циљ је да трошак за пензије буде 11 одсто БДП, каже се
у документу ММФ.
Фонд подсећа и да је пензијски фонд и даље у врло високом дефициту од чак 5,3 одсто БДП.
Оно што, сматрају стручњаци Фонда, додатно брине су неповољне демографске пројекције.
Рачуна се да ће старих у Србији 2036 године бити чак 12 одсто више него данас.
У том смислу, мора се обратити пажња на многе неефикасности постојећег пензионог система.
Постоји простор за уштеде у постојећем пензионом систему. Пре свега, ПИО фонд управља
системом додатака за негу и помоћ намењену пензионерима, за шта се издваја 0,4 одсто БДП
годишње.
Према оцени ММФ, значајне уштеде се ту могу постићи увођењем цензуса и адекватном
контролом. Поред тога, исплата пољопривредних пензија може да се побољша поновним
увођењем везе са испуњавањем услова за
остваривање пољопривредних субвенција.
Такође, ПИО фонд треба да настави са контролом услова под којима су додељиване инвалидске
пензије, наводи се у документу ММФ.
Осим тога, Фонд позива власти у Београду да обезбеде дугорочну одрживост пензионог система
кроз елиминисање додатних олакшица за пензионисање жена, али и да преиспита списак
занимања којима се признаје право на бенефицирани радни стаж, укључујући и полицију.
Стручњаци Фонда верују да је потребно да све ово прати и свеобухватна реорганизација
социјалних програма, који би омогућили ефикасније програме социјалне заштите.

Поскупљење струје мало, а страх велики
Аутор:Д. МАРИНКОВИЋ
Електрична енергија ће од октобра бити скупља за 3,8 одсто, а то ће благо утицати на
инфлацију, сматрају економисти. Стручњаци мисле да цена киловата треба да буде реална, а да
сиромашнима треба помоћи у плаћању
ДОК потрошачи страхују да ће нове, више цене струје ударати на кућни буџет, јер ће се прелити
и на друге цене, економисти истичу да ће раст само благо утицати на инфлацију.
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Стручњаци се слажу да је цена киловата у Србији међу најнижима у Европи и да је време да
коначно буде реална, а да сиромашни добијају помоћ приликом плаћања скупљих киловата.
Стручњаци сматрају да је поскупљење електричне енергије било неминовно, као и да је грешка
што је досада одлагано.
- Цена струје код нас је без сумње стално била депресирана, она ће бити испод равнотежног
нивоа и после овог поскупљења - каже за "Новости" економиста Данило Шуковић. - То је због
тога што је држава стално ниском ценом струје водила социјалну политику, уместо да цена буде
реална, а да се сиромашним грађанима даје социјална помоћ, како се то ради у економски и
друштвено уређеним земљама.
Шуковић додаје да је крајње време да се социјална политика одвоји од економије, и да се о њој
брине држава, а да цене у привреди у основи регулише тржиште, и да успех или неуспех
предузећа зависи од резултата њиховог рада, а не од било чије воље.
С друге стране, са оваквом платежном моћи сваки издвојен динар више је удар на кућни буџет,
сматрају у Центру потрошача Србије.
- Ми се стално упоређујемо са ценама струје у региону, хајде да се упоређујемо и са платама и
социјалним давањима у региону па на основу тога да видимо колико је стварно струја у Србији
јефтинија у односу на регион - истиче Вера Вида, председница ЦЕПС-а. - Држава мора да
наплати струју од оних који је не плаћају, а не да се трошак пребија преко леђа потрошача који
редовно измирују своје обавезе.
КИЛОВАТ 6,6 ДИНАРА БЕЗ ПДВ
АГЕНЦИЈА за енергетику дала је сагласност на одлуку ЕПС-а о цени електричне енергије за
домаћинства. Просечна цена после поскупљења од 3,8 одсто износиће 6,6 динара за киловатсат, без пореза. Агенција за енергетику истиче да је промена регулисане цене снабдевања
углавном последица више цене по којој ЕПС набавља електричну енергију за снабдевање
домаћинстава и малих купаца.

Шеф ММФ у Србији: Следе разговори о повећању плата и пензија
Извор:Бета
Комплетан јавни сектор у Србији требао би да до краја године остане без око 6.500 запослених,
а о повећању плата и пензије ће се разговарати са српским званичницима
Он је новинарима у Београду рекао да је потребно наставити с рационализацијом јавног
сектора у Србији који би по проценама ММФ, до краја године требао да остане без око 6.500
запослених.
Соса је рекао и да се то односи на комплетан јавни сектор у Србији, укључујући и локална
предузећа, и да је то потребно како би се наставили позитивни финансијски трендови.
Он је подсетио и да је јавни сектор, у склопу рационализације, од краја 2014. године закључно с
мајем 2016. остао без око 16.000 запослених.
ТАКСЕ Влада Србије се, у договору са ММФ, обавезала да до краја године усвојипотпуно нови
закон о таксама и накнадама, који ће заменити постојеће законе и подзаконска акта за
регулисање накнада на свим нивоима јавне управе, како би се осигурала већа предвидивост и
транспарентност. У објављеном меморандуму, стоји и да је намера да се закон примењује од
1.јануара идуће године. (Д.И.К.)
Упитан о повећању плата и пензије што су претходних дана најављивали представници српске
владе, Соса је одговорио да ће се о томе разговари најкасније у октобру.
Соса је рекао и да делегација ММФ-а у септембру долази у кратку посету Србији као и да ће у
октобру такође боравити у Београду када ће почети разговоре са српским званичницима о
буџету за идућу годину.
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Он је представио извештај Одбора извршних директора ММФ-а који донео је одлуку о
успешном завршетку четврте и пете ревизије актуелног стендбај аранжмана Србије.
"Извештај признаје добре резултате Србије у остварењу програма и добре резулатте када су у
питању главни макроекономски економски показатељи и квантитативни циљеви", рекао је
Соса.
По том извештају, како је раније саопштила Народна банка Србије (НБС), позитивни трендови
у финансијском сектору треба да се наставе, кроз спровођење Стратегије за решавање
проблематичних кредита и решавање питања банака с већинским државним власништвом.
"Даље спровођење структурних реформи кључно је за смањење фискалних ризика и будући
економски напредак, а за остварење програмских циљева потребно је доследно спровођење
планова за решавање питања великих државних предузећа", саопштила је НБС.
ММФ је фебруара 2015. са Србијом закључио трогодишњи стенд-бај аранжаман из
предострожности у вредности од 1,2 милијарде евра, а свих пет ревизије тог аранжамана биле
су позитивне.
Мисија ММФ-а, на челу с Џејмсом Руфом, од 9. до 21. јуна 2016. је у Србији разговарала о
четвртој и петој ревизији стенд-бај аранжмана Србије и ММФ из предострожности, и тада је
оцењено да економски раст Србије јача, уз подршку инвестиција и раста нето извоза.

У августу откривено 607 радника без уговора и социјалног
Извор:Бета
Инспекција је у августу током контроле на градилиштима у Србији открила 607 радника који су
радили без уговора о раду и пријаве на обавезно социјално осигурање, саопштило је
Министарство за рад
Инспекција је у августу током контроле на градилиштима у Србији открила 607 радника који су
радили без уговора о раду и пријаве на обавезно социјално осигурање, саопштило је данас
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Како се наводи у саопштењу, од 4.953 затечена радника око 12 одсто радило је без уговора о
раду и без пријаве на обавезно социјално осигурање.
Контролама је било обухваћено 839 послодаваца, а на неколико локација, пре свега у Београду,
радници су у тренутку доласка инспекције побегли са градилишта.
Како се у саопштењу наводи, најдрастичнији примери рада 'на црно' утврђени су код
послодаваца на Копаонику, у Тутину, Београду и Врању.
На Копаонику је 14 радника радило без уговора о раду, у Тутину од 11 ангажованих особа 10 је
било непријављено, у Београду у општини Звездара од 18 затечених радника 13 је радило 'на
црно'.
У општини Нови Београд од 16 затечених, 12 радника било је непријављено, а у општини
Вождовац је од 10 радника осам ангажовано 'на црно', док је у Врању код једног послодавца
затечено шест радника и сви су били непријављени.
Због утврђених прекршаја у области радних односа и безбедности и здравља на раду,
инспектори су поднели 137 захтева за покретање прекршајног поступка, и издали 27
прекршајних налога због кршења обавезе о држању уговора на месту рада.
Инспекција рада је донела 125 решења решења у области радних односа, 232 решења у области
безбедности и здравља на раду и 41 решење о забрани рада на месту рада због непосредне
угрожености безбедности и здравља запослених.
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Градоначелница Смедерева: Железара донела стабилност, грађани
више троше на пијацама и у кафићима
Извор:Танјуг
Од доласка кинеског инвеститора компаније Хбис, Железара Смедерево ради пуним
капацитетом и ангажује нове раднике, изјавила је градоначелница Смедерева Јасна
Аврамовић, истичући да се та промена одмах осетила по већој потрошњи становника на
пијацама, у кафићима...
Смедерево је, истиче Аврамовићева, добило стабилност, што се одмах осетило, а Град је како је
рекла, захвалан влади која је коначно решила проблем Железаре.
“ Смедеревци су пресрећни због доласка кинеског инвеститора, а Железара ради пуним
капацитетима. На задодвољство свих, не прође недеља а да њихов менаџмент не тражи нове
раднике и високообразованог и стручног кадра, ваљаоничаре, топионичаре” , рекла је
Аврамовић за Тањуг.
До сада је, према њеним речима, у српској челичани запослено више од 300 људи, а много их је
више ангажовано у кооперантским фирмама.
“ Железара је покренула и друге фирме у Смедереву које су биле пред гашењем, а сада поново
раде. Таква је рецимо компанија Змај” , навела је она.
Упитана докле се стигло са измештањем индустријског железничког колосека из центра града,
одговара да је интерес Града да се железница измести из центра, како због Ззелезаре и
Смедеревске тврђаве, тако и због развоја нове привредне гране у том месту - туризма.
“ Увелико радимо радимо на измештању индустријског колосека из центра града, и надам се
да ћемо успети да за годину и по дана успети ” , оценила је.
Аврамовић је навела да је у свим плановима градских власти од пре 10 година истакнута та
идеја, као и измештање луке.
“ Врло брзо ћемо изместити и луку, радимо интензивно на томе” , рекла је градоначелница
Смедерева.
Упитана да ли су проблем терминали течног гаса, који би такође морали да се изместе, а које
држе приватне компаније, одговара:
“ Када је реч о течном гасу, Петрол има теринал на Дунаву. И кад су градили свој терминал,
они су били упознати с тим да ће га касније измештати. Представници те компаније су
долазили код мене на разговор и тражили су нову локацију да изместе терминал. Оно што нас
радује јесте што ће тражити и нове раднике. Сада преко 30 људи код њих ради” , рекла је она.

Вулин: Идуће недеље коначна одлука о цени рада
Извор:Танјуг

Министар за рад запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин изјавио је
данас да очекује да ће идуће седмице бити донета коначна одлука о утврђивању минималне
цене рада, и то пре 15. септембра, што је законска обавеза.
- Желим да се захвалим и синдикатима и послодавцима на конструктивном приступу и
учсешћу у преговорима у којима се није вршила никва политизација већ се водило рачуна о
интересима грађана и свакако о економској ситуацији у нашој земљи - рекао је Вулин.
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Он се нада да ће се веома брзо пред грађанима изаћи са добрим вестима и да ће СЕС бити
јединствен када је у питању минимална цена рада.
Вулин је у Алексинцу предводио државну церемонију поводом обележавања јубиларне 210.
годишњице боја на Делиграду.

Чакрабати: ЕБРД заинтересован за Телеком
Извор:Танјуг
Први човек Европске банке за обнову и развој Сума Чакрабарти рекао је ЕБРД заинтересован
за "Телеком Србије" и инвестиције у мала и средња предузећа.
Он за РТС није прецизирао о каквој заинтересованости је реч, али је истакао ЕБРД има
искуства у раду са државним организацијама, као и онима у приватном сектору, посредством
процеса приватизације.
За већи привредни раст Србије пресудан је наставак економских реформи и регионална
стабилнос, а ЕБРД намерава да повећа улагања у Србији, инавео је Чакрабарти.
- Цео регион Западног Балкана приоритет је за ЕБРД, а Србија је највећа привреда у региону.
Због тога сам толико времена посветио доласку у Београд, разговору са премијером и другим
министрима, али и са представницима приватног сектора. Желимо да видимо шта ЕБРД још
може да уради како би помогао Србији на њеном путу европских интеграција и како би у
ширем смислу развила своју привреду - рекао је Чакрабарти.
Он је прецизирао да је посао ЕБРД да помогне приватном сектору у Србији, на Западном
Балкану, да буду још бољи када се буде улазило у ЕУ.
Упитан да ли је наш приватни сектор спреман за то, Чакрабарти је навео да неки делови
приватног сектора јесу спремни, али да свакако предстоји доста посла у другим секторима.
- Ми снажно инсистирамо на приватизацији предузећа која су у јавном сектору, јер ако се то не
деси, неће бити конкурентна када уђу на тржиште ЕУ - рекао је Чакрабарти.
Што се тиче приватизације, "Телеком" је један пример, али има и других компанија у
банкарском сектору за које је ЕБРД заинтерсован.
- Оно што је добро видети јесте да су садашња и претходна влада почеле да раде много ствари
које су веома корисне, а у погледу Закона о приватно-јавном партнерству, концесија, пореског
система. Све су то веома важне ствари које би требало да буду у правом облику да би дошло
најпре до реструктурирања, а затим можда и до приватизације. Ми смо заинтересовани за исте
области о којима смо и раније разговарали - рекао је први човек ЕБРД.
Област која треба да се реализује јесу структурне реформе што ће омогућити напредак, додао је.
На питање шта је било кључно да ЕБРД примени прогнозу привредног раста Србије на више,
Чакрабарти је навео да је кључна ствар у будућности наставак реформског процеса, а наредна
фаза су структурне реформе.
- Пошто је формирана влада у августу, мислим да сада постоји шанса да се иде напред и да се
неке од тих реформи усвоје у парламенту, али и да се одреди правац што је по мени много више
реформски значајно - рекао је.
Ове године ЕБРД ће уложити око 300 милиона евра што је мање у односу на претходне три
године.
- То није због тога што је Србија лоше радила, имате много добрих пројеката већ због тога што
је било избора, требало је времена да се формира влада па су одлуке одлагане. Сви то знају. Али
сада, пошто је влада формирана верујем да ће ЕБРД улагати 450 милиона евра годишње - додао
је Чакрабарти.
Наредне године сума ће, каже, бити већа.
- Ако погледате свеукупне бројке и колико смо уложили у Србији, то је 4,4 милијарде евра у
преко 200 пројеката. То је свакако значајан број у великом броју сектора, али има још толико
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потенцијала у Србији који је још неистражен. Морамо да наставимо да инсиситрамо и на тим
малим и средњим предузећима. Сваке године ЕБРД помогне око 100 малих и средњих
предузећа кроз саветодавне услуге - додао је Чакрабарти.

ДОСИЈЕ Ц МАРКЕТ Како је пропала једна од највећих истрага спорне
приватизације
Аутор:Наташа Латковић
Дугогодишња истрага приватизације „Ц маркета“, у којој су држава и мали акционари, како се
тврдило, оштећени за више од 100 милиона евра, окончана је одлуком да нема основа за
покретање кривичног поступка.
Републичко јавно тужилаштво још није јавно саопштило да је прича о приватизацији „Ц
маркета“ за њих завршена. Ипак, „Блиц“ је дошао до извештаја који је прослеђен Савету за
борбу против корупције, а у којем се наводи да је „након спроведеног предистражног поступка
и прикупљених података, закључно са 30. августом 2013. године, донета одлука да нема основе
за покретање кривичног поступка против лица учесника поступка преузмања „Ц маркета„“.
Како је једна од највећих афера и најсумњивијих приватизација окончана са образложењем да
у њој није било кривичног дела?
Куповина „Ц маркета“ је спроведена 2005, а како се касније испоставило, договор о продаји
акција тог предузећа постигнут је у кабинету тадашњег премијера Србије Војислава
Коштунице, и то у присуству Данка Ђунића, сувласника фирме „Еки инвестмент“. Тада највећи
трговински ланац купили су бизнисмени Мирослав Мишковић и Милан Беко, а споразум с
њима потписао је дотадашњи директор фирме Слободан Радуловић, који је затим побегао из
Србије, и за њим је, као припадником стечајне мафије, расписана међународна потерница.
Мишковић и Беко су 75 одсто акција „Ц маркета“ платили 53 милиона долара, а према неким
проценама, вредност те компаније износила је више од 300 милиона евра. Овом послу је
претходио меморандум о куповини тог предузећа, јер је Влада тада желела да „Ц маркет“
остане у рукама српских привредника.
У склопу истраге о приватизацији „Ц маркета“, Мишковић је испитан у својству грађанина.
Како су медији тада писали, он је детаљно говорио о улози Бека и Радуловића у куповини „Ц
маркета“. Беко је, као сведок на суђењу, говорио на који начин је постигнут договор између
њега, Радуловића и Мишковића, а у сведочењу је навео да је њихов састанак иницирао Данко
Ðунић као особа овлашћена да у „приватизацији помогне у изналажењу партнера“.
Мали акционари су тврдили да су њихове акције процењене на 133.000 динара, а да су
откупљене по цени до свега 25.800.
У Савету за борбу против корупције јуче нису желели да коментаришу одлуку Тужилаштва, уз
образложење да поштују презумпцију невиности.

"У СРБИЈИ ЈЕ КОРУПЦИЈА СИСТЕМ" Мирослава Миленовић
отворено о правосуђу, здравственом систему, запошљавању...
Аутор:Ана Ђокић
У Србији можете да се лечите само ако познајете некога. Правда, лечење, посао...доступни су
углавном само кумовима и онима који се крећу око политичке и економске квазиелите. То није
живот, то је животарење.
Тако говори Мирослава Миленовић, чланица Савета за борбу против корупције. Шта ће ново
садржати нови Закон о агенцији за борбу против корупције, питали смо је на почетку
разговора.
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- Новина је то да ће функционер морати одмах да престане да ради у ствари у којој постоји
могући сукоб интереса, осим ако би одлагање изазвало опасност. Поред тога Агенција ће моћи
да покрене поступак и у року од пет година откад је настала могућност да је дошло до сукоба
интереса. Када је реч о решавању сукоба интереса, новим одредбама се предвиђа обавеза да
функционер одмах обавештава Агенцију ако постоји сукоб интереса или чак и могућност да до
истог дође. Тренутно постоји обавеза обавештавања у року од осам дана. Ипак, нацрт новог
закона не предвиђа обавезу пријављивања сукоба интереса које има или можда има са
функционером повезано лице - објашњава за "Блиц" Мирослава Миленовић.
И у садашњем закону, као и у нацрту новог постоји могућност да Агенција покрене поступак
утврђивања јавног интереса по службеној дужности.
- Новина је да ће Агенција моћи да покрене поступак и у року од пет година откад је настала
могућност да је дошло до сукоба интереса. То је интересантно, јер Агенција утврђује колики је
износ имовинске користи коју је функционер стекао у сукобу интереса и коју мора да врати.
Дакле, овим се функционери упозоравају да чак и након пет година од настанка могућности да
дође до сукоба интереса, коју су функционери дужни да пријаве, постоји могућност да ће
Агенција да обавеже функционера да врати износ који је стекао. Наравно, питање је политичке
воље хоће ли такав предлог имати већину, односно да ли је владајућа политичка структура
искрено за борбу против корупције или само декларативно. Како до сада изгледа, борба је врло
декларативна, о Закону пуно приче а мало конкретног рада - објашњава она.
Нико не сме да врши притисак на правосуђе, а правосудни кадар мора имати континуирану
едукацију.
Након отварања поглавља 23 и 24 у преговорима с ЕУ, Министарство правде требало би да
обезбеди усаглашавање са европским стандардима.
- То би конкретно значило да грађанске парнице не трају дуже од две године, а кривични
спорови више од пет. Савет је до сада Влади доставио четири извештаја о стању у правосуђу са
препорукама како унапредити постојеће стање. Међутим, стање у правосуђу се погоршава.
Могу слободно да кажем да је правосуђе растурено и да у Србији правда није доступна свакоме.
Како то решити?
- Неопходно је системско решавање многобројних појединачних проблема у правосуђу. Суђење
у разумном року већ је производ решавања проблема суштинске независности судства и
потребе за увођењем независности тужилаштва, као и других облика омогућавања правосуђу да
нормално ради. Да бисмо остварили тај циљ, потребно је и смањити утицај извршне власти на
правосуђе, буџет правосуђа и правосудна управа морају бити у надлежности правосуђа, а не
извршне власти. Потребно је материјално и кадровски ојачати правосуђе, уједначити судску
праксу, омогућити правосуђу да се адекватно носи са непрофесионалним судијама и
тужиоцима. Нико не сме да врши притисак на правосуђе.
Каква је улога Савета у реализацији Акционог плана за поглавље 23?
- У Акционом плану се наводи да ће имплементација препорука Савета обезбедити виши
степен транспарентности власништва над медијима као и јасну примену правила о надзору над
директним и индиректним утицајем државног капитала на медије. Ми смо Акционим планом
практично обавезани да наставимо да пратимо стање у медијима и да о томе извештавамо
Владу. Но само писање извештаја и указивање на проблеме не води никуда ако нема сарадње
Савета и Владе, а ње нема. Такође, Влада се обавезала да измени одлуку о оснивању
Координационог тела за борбу против корупције како би омогућила редовне састанке између
председника Координационог тела и чланова Савета у циљу анализе извештаја Савета.
Каква је ваша генерална оцена о корупцији у Србији?
- Корупција је у Србији свуда присутна а посебан проблем је када је здравство у питању. Готово
је невероватно да се хвалимо резултатима хуманитарних акција преко СМС-ова, Твитера,
Фејсбука. Заправо се ради о акцијама где је држава одавно требало да уреди систем и обезбеди
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да се људи лече као људи. Овако, све се дешава ван система. За мене је невероватно да супруга
председника не обелодањује извор донација, али врло гласно пропагира да су средства уложена
у болнице. Па би то онда требало да је у реду? А није, нема тендера, ништа није транспарентно.
Данас у Србији можете да се лечите ако познајете некога, ако никога не познајете, осуђени сте
унапред... Правда, лечење, уговори, посао доступни су само кумовима, друштву из краја и
онима који се крећу око политичке и економске квазиелите. То није живот, то је животарење закључује Мирослава Миленовић.

"Митрос" од понедељка почиње производњу за извоз у Русију
Извор:Танјуг
Министар пољопривреде Бранислав Недимовић најавио је данас да компанија "Митрос" из
Сремске Митровице од понедељка почиње производњу свињског меса, намењену извозу у
Русију, а од половине октобра креће са производњом, која ће бити извезена у Европску унију.
Извоз ће почети чим се за то добију одговарајуће дозволе, рекао је Недимовић.
Он је, обилазећи компанију "Митрос", у којој је данас "Дан отворених врата", односно отворена
је за посете, истакао да је то пример како треба да изгледа прерађивачка индустрија у Србији.
"Ово је оно о чему причамо, прерађивачка индустрија као место где се ствара додатна вредност.
Интерес овог министарства је да се прави додатна вредност, као и нови капацитети на
тржишту, не смо у овој индустрији него и у воћарству и тако даље", поручио је министар.
Он је рекао да се у "Митросу" дневно преради 800 комада свиња, а максимални капацитет
којим се тежи је 5.000 комада.
Како је речено, до краја септембра планирано је да у "Митросу" буде запослено 200 радника.
Недимовић је рекао да је ова фабрика пример за друге, и истовремено истакао да су капацитети
који праве додатну вредност важни за развој свињарства у Србији.
Министар је рекао да је "Митрос" деловао као бајка, али је постао реалност.
"'Митрос' је био бајка у коју смо ми веровали, а у коју други нису веровали. Кад имате прилику
да живите ову бајку значи да сте успели", рекао је Недимовић.
Он је навео да ће бити подизани капацитети у "Митросу" до максималних 5.000 комада свиња,
што ће повећати тражњу за свињама у селима.
"То сад делује као научна фантастика, али и за неколико месеци или за годину дана мораћемо
да имамо нове капацитете за прераду и за товљење свиња", уверен је Недимовић.
Он је рекао да је министарство издвојило око милијарду динара субвенција за свиње, односно
по 1.000 динара за свињу, и додао да нам треба много више.
План је, навео је, да се не извози само месо, него и финални производи, који имају највећу
додатну вредност, што је тежак посао, који захтева и модернизацију фарми.
"Морамо да имамо и количину, јер ако имате мању количину аутоматски цена расте. У 2017.
план је подизање нових капацитета, поготову када је реч о свињараству, али и за воћарство и
повртарство. Ми смо извозили 300-400 тона годишње 'бејби бифа', а имамо капацитете 20 пута
веће. И следећи овај пример кланице, требало би да то радимо и са другим капацитетима и да
покушамо да повећамо извоз", рекао је Недимовић.
Министар је најавио и формирање сектора који ће се бавити планирањем прерађивачке
индустрије, то ће бити урађено и сарађиваће са Развојном агенцијом Србије, којој је посао да
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привлачи инвеститоре, радићемо и анализу тржишта, а сарађиваће се и са министарствима
трговине и привреде.
Генерални директор "Митроса" Рамо Адровић је рекао да је данас Дан отворених врата и
фабрика је отворена за грађане.
"Отворили смо фабрику да им покажемо како изгледа производња након три месеца, и наше
прве производе којих има укупно 52", рекао је Адровић.
Он је министру и групи новинара током обиласка показао и нове производне линије,
истакавши да је линија готова кроз коју ће пролазити производи намењени руском тржишту.
Адровић је најавио да у у септембру стиже и друга производна линија, ау 2018. трећа, те да су те
машине вредне између 2,5 и 2,7 милиона евра.
Градоначелник Сремске Митровице Владимир Петковић рекао је да је "Митрос" значајна
инвестиција за тај град, те да су се градске власти трудиле да им помогну.
"Поред људи који су већ запослени, очекујемо да ће бити запослено још радника у
кооперантским фирмама. Олакшаће живот у Сремској Митровици, а ми ћемо и даље помагати
инвеститорима. Показало се као добра прича", рекао је сремскомитровачки градоначелник.
Недимовић је потом посетио и домаћинство "Чикић", које се скоро деценију бави сеоским
туризмом.

Словачка широм отворила врата за раднике из Србије
Аутор:Љ. Малешевић
Словачка, као светски лидер у производњи аутомобила по глави становника, бележи
недостатак радне снаге. Словаци флексибилну и квалификовану радну снагу сматрају једном
од својих највећих предности па је просек плата у ауто-индустрији за око 300 евра већи од
просечне зараде, која је 880 евра. Та држава процењује да ће јој у наредне три године због
развоја ауто-индустрије требати 14.000 радника и као једно од решења види „увоз” радника, а
поготово је заинтересована за наше држављане.
Међутим, и други послодавци у Словачкој веома цене и радо запошљавају раднике из Србије.
ДОО „Ларго плус Србија”, консултантска кућа са седиштем у Бачком Петровцу, која је основана
прошле године, обезбеђује запослење у Словачкој многим нашим држављанима. Она за
словачке послодавце обезбеђује селектовану радну снагу у складу с потребама па се због тога у
њеној датабази налази више од 10.000 радних биографија различитих профила наших
радника.
– Највише наших радника у Словачкој ради у електро и ТВ индустрији, у туристичким
комплексима, прехрамбеној и ауто-индустрији – каже за „Дневник” координаторка у „Ларго
плусу” Љубица Николић, додајући да сарађују с више од 100 послодаваца, за које су обезбедили
више од 8.000 радника. – Задовољство запослених је наш приоритет. Запослени имају свог
координатора, тако да послодавац нема толико посла и бриге око наших радника. Наш циљ је
да се изгради дугорочна сарадња с нашим радницима, али и клијентима у Словачкој. Желимо
да будемо први избор у попуњавању упражњених радних места. Задовољни радници доприносе
ефикаснијем раду на послу, а самим тим и бољим резултатима послодавца. Брига о радницима
је наш посао, као што је то и ставка око исплате зарада, обрачуна доприноса, евиденција
радних сати, превоз и исхрана. Доказ да то добро радимо је и чињеница да се наши радници
враћају у Словачку на рад. Често се враћају и код истог послодавца јер су се показали као добри
и вредни радници, а колико ће остатити у Словачкој зависи од потребе нашег словачког
клијента.
Та фирма обезбеђује у Словачкој посао за раднике са српским, црногорским и пасошем БиХ, а
прима и пријаве с ЕУ пасошима. Фабрике у којима се наши радници запошљавају су „Самсунг”,
„Jas Plastik”, SHC, „Mahle”, „Foxkon”, „Fekolini” и друге. Смештајни капацитети налазе се у
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словачким градовима Галанти, Трнави, Нитри, Сенцу, Серди, Диаковцима, Шинтави и
Шопорњи. Послови које наши радници раде су мануелног карактера и брзо се науче, нису
тешки и већином се раде у стојећем положају. У Агенцији напомињу да свако може да ради јер
није потребна посебна стручна спрема, али је важно проћи обуку. Напомињу да, уколико
радник не прође обуку и пробни рад у једној фабрици, координатори покушавају да га пребаце
у другу ако у њој има слободних радних места.
Да би се отишло на посао у Словачку, радници морају имати између 18 и 50 година, мада се
примају и пријаве оних с 55, али је њима мало теже да се прилагоде и да добију посао. Превоз у
Словачку је бесплатан, а путује се аутобусима агенције. Смештај у Словачкој је такође
бесплатан уколико радник одради цео уговор на који је посао договорен. Собе у смештају су
двокреветне, трокреветне и четворокреветне с тоалетом и купатилом. Уколико радник који је
преко агенције добио посао у Словачкој не испуни уговор и раније напусти радно место,
смештај ће му бити наплаћен. Исто ће се догодити и уколико добије отказ. Без прекида, радник
с нашим пасошем у Словачкој може остати најдуже три месеца.
Сатница је 2,2 евра
Сатница за послове у Словачкој је 2,2 евра. Прву аконтацију радници добијају након десет
одрађених дана. Фабрике могу одредити и већу сатницу, а на радницима је израчунају колико
сати дневно могу да раде. Када се сатница помножи са сатима и данима, плата на крају месеца
може бити између 500 и 650 евра, што зависи од послодавца, фирме и посла који се ради.
Постоји могућност да послодавци, али и сама агенција, вредним радницима на крају месеца
дају бонус од 30 до 50 евра.

Николић: Фискални проблем је био нерешив претходним владама
Извор:Танјуг
Добра оцена ММФ за Србију годи, посебно она за јавне финансије јер је то био нерешив
проблем за претходне Владе, изјавио је данас економиста Иван Николић.
-Буџет наше државе балансиран је у толикој мери да ми се чини да бисмо ове године могли да
направимо и заокрет у смислу смањивања јавног дуга, рекао је Николић, који је члан Савета
гувернера Народне банке Србије, гостујући у Кажипрсту Б92.
Према његовим речима, не би требало изоставити ни ниску инфлацију, релативно стабилан
курс, као ни то да смо сада у неком оквиру који је био жеља свих претходних година, и да је
оцена ММФ која то потврђује - свакако добра.
Николић ипак упозорава да се не треба опуштати и ликовати, јер ризици и даље постоје.
-То су пре свега ризици из спољног окружења, на пример, одлука Феда око повећања каматних
стопа, затим геополитичке турбуленције које се одражавају и на Србију, а имамо и локалне
тензије које свакако нису добре за нас, објашњава он.
Говорећи о отпуштањима у јавном сектору, Николић подсећа да је у последњих годину дана
отишло 16.000 људи и да око 6.500 колико је процена ММФ-а да треба још да оде, није
високоризична цифра.
-На томе ће се даље радити без дилеме. Али сада смо на тим редукцијама, када говоримо о
јавним предузећима, да већ можемо да говоримо о појединачним компанијама. У ЕПС је на
пример, сада већ потпуно јасно шта треба урадити, где правити уштеде и слично, каже
Николић.
Додаје и да је Влада испунила део захтева Фонда да се повећа цена струје, не онолико колико је
ММФ и тражио.
Ипак, додаје да је охрабрујуће да, ако је преузета обавеза да се подигне цена струје, треба знати
да ће то имати позитивне ефекте и на инфлацију.
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Николић каже и да се отвара простор за повећање плата и пензија, али да би требало водити
рачуна да се удео за издатак за те пензије и плате поврати у неком сегменту.
-Ако говоримо о неком процентуалном повећању, то повећање може бити нешто веће него
прошли пут, али да се задржи од 3,5 до 4 одсто - то је нека граница како би се задовољили
параметри одрживости, рекао је Николић за Б92.
Плате и пензије би могле бити веће за 4 одсто
Николић је додао да би повећање пензија и плата у јавном сектору могло да буде око четири
одсто.
Простора за то у сваком случају, како тврди, има, али је само питање за колико би примања
могла да буду већа.
"Повећање би могло да буде веће него претходни пут, али не и веће од око четири одсто", рекао
је Николић Танјугу.
Логика је, како је објаснио, да повећење не буде веће од номиналног пораста бруто друштвеног
производа.
Према његовим речима, то је неопходно како би се остварио средњорочни циљ да се удео
расхода за плате и пензије врати на договорен ниво - да се плате смање са садашњих 10 одсто
на око осам процената, а пензије са 13 на 11 одсто.

Тензије, провокације... а економија?
Аутор:Е. Дн.
Мале плате, изневерена обећања, незапосленост, корупција, осећај бесперспективности... то је
миље Западног Балкана на који „падају” запаљиве политичке поруке, амбијент у којем
посрнуле економије не могу рачунати само на национални понос.
Просечан Хрват је у јуну 2016. зарадио нето плату од 5.686 куна, или 758 евра, што покрива
само три чевртрине просечне потрошачке корпе тешке око 1.000 евра.
Инфлација у Хрватској је на међугодишњем нивоу имала негативан раст од 1,5 одсто, а број
незапослених је у јулу износио 214.000, односно 13,3 процента радно способног становништва.
Јавни дуг је нарастао на 56,9 милијарди евра, што је око 87 одсто бруто домаћег производа, а
буџетски дефицит је „тежио” 7,4 милијарди куна, или 990 милиона евра, што је 2,2 одсто БДПа.
У Босни и Херцеговини је просечна јунска нето зарада износила 837 конвертибилних марака
(КМ), односно 428 евра, док синдикална потрошачка корпа стаје око 1.800 КМ, тј. 920 евра.
Привредни раст БиХ је, по доступној статистици, у јануару 2016. године износио 2,1 процента
на међугодишњем нивоу, јавни дуг је на крају 2015. износио 42,3 одсто БДП-а, односно 11,928
милијарди КМ (шест милијарди евра), а буџетски дефицит се креће око пет процената. Број
незапослених у БиХ је у јуну достигао 518.000, што је једна од највиших стопа у региону, и
износи 42,5 процената.
Економски показатељи у случају Србије, иако се у апсолутним цифрама крећу у регионалним
оквирима, једини упућују на узлазни тренд.
Раст БДП-а у другом тромесечју текуће године убрзао је на два одсто, инфлација је на крају јула
износила 1,2 проценат међугодишње, док је јавни дуг износио 24,3 милијарде евра, што је 72,5
одсто друштвеног производа земље.
Србија једина у региону бележи буџетски суфицит за првих седам месеци ове године од 22
милијарде динара, што је противвредност од 178 милиона евра. У Србији је јулска нето плата
била 46.280 динара (око 380 евра), а просечна потрошачка корпа за јуни је коштала 67.031
динара, или 545 евра, колико Влада обећава за идућу годину.
Македонци успоравају
Донедавно најбрже растућа економија региона, македонска, значајно је успорила услед кризе
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власти и политичких превирања у земљи. Зато је уместо раније пројектованог раста БДП-а за
ову годину од 3,5 одсто, Министарство финансија ревидирало ту стопу на 2,6 процената, док
гувернер централне банке Димитар Богоев предвиђа да ће привредни раст достићи највише 1,6
одсто. Македонска инфлација је у јуну достигла 10,1 одсто међугодишње, јавни дуг се попео на
4,3 милијарде евра (45 одсто БДП-а), а мањак у државној каси се продубио на 34 милиона евра,
или 3,6 одсто. Стопа незапослености у првом кварталу износила је 24,5 процената, односно у
потрази за послом је била армија од 714.000 људи.
„Просечан” Македонац је у јуну у просеку зарађивао 360 евра, док му је за просечну
потрошачку корпу било потребно 525 евра.

Николић отворио фабрику индонежанских нудли у Инђији
Извор: ФоНет
Председник Србије Томислав Николић отворио је у Инђији фабрику индонежанских
"Индомие" нудли - "ИндоАдриатиц Индустрy", прву у Европи коју је покренула Салим
групација.
Он је поручио да инвестиција компаније Индофуд само потврђује чињеницу да је Србија право
место за инвестирање, због свог одличног географског положаја, квалификоване радне снаге,
подстицајне пореске политике и широког спектра других државних подстицаја.
Николић је навео да ће на роби, уз име Индофуд, писати и "Произведено у Србији".
Николић је истакао да је због тога, као и стабилног економског окружења и добре законске
регулативе, Србија инвестиционо атрактивна дестинација, а власт ће увек бити гарант да ће
стране инвестриције бити сигурне и заштићене.
"Најважнији ефекат је порука да је Србија способна да игра и победи у најважнијим
утакмицама на глобалном тржишту. Доказ за то је што су капиталом инвеститора из
Индонезије купљене машине у Јапану, на којима ће вредан и стручан српски радник
прерађивати најквалитетније српске сировине у производ који ће се извозити у Америку,
Европску унију и широм света", указао је он.
Николић је подсетио да је идеја о инвестирању у Србију настала у разговору са председником
Индонезије Ђоком Видодом, када су договорили да се активности усмере на унапређење
привредне сарадње, како би она достигла висок ниво постојећих политичких односа.
Председник војвођанске Владе Игор Мировић нагласио је да је Србија у овом делу Европе
данас најбоље место за инвестиције и да ће се наставити са новом индустријском политиком,
посебно у прерађивачкој индустрији. Он је поручио да ће покрајинска влада наставити са
подстицајима страним инвеститорима.
Инвестиција вредна 11 милиона евра
Директор Индофуда Акстон Салим захвалио је Влади Србије на подстицајима и доброј сарадњи
и поручио да ће Салим група, чија је чланица та компанија, наставити да доприноси
проширењу економских и других односа две земље.
25

Инвестиција Индофуда у фабрику у Инђији, прва у Европи, вредна је више од 11 милиона евра,
у првој фази биће запослено 100 радника, а план је да, када инвесиција буде заокружена, тај
број достигне 500.
Компанија Индофуд је један од светских лидера у области производње прехрамбених
производа, њихов производ "Индомие" је најпоознатији и највећи бренд нудли у свету, а
процена је да у Србији за његову производњу буде и до 90 одсто домаћих сировина.

ММФ: До краја године 6.500 људи мање у јавном сектору
ИзворФоНет

Међународни монетарни фонд очекује да се, у другој половини ове године, број запослених у
јавном сектору у Србији умањи за 6.500 људи, пише у документу Борда директора Фонда
усвојеном током четврте и пете ревизије аранжмана који Србија има са овом институцијом.
Током 2017. године наставиће се процес оптимализације броја запослених у јавном сектору,
посебно у просвети и здравству, али ће он бити ослоњен на функционалне анализе које је
израдила Светска банка.
Фонд констатује и да је од краја 2014. године јавни сектор у Србији напустило око 16.000
запослених.
Борд директора ММФ је констатовао да је Надзорни одбор Електропривреде, у консултацијама
са Светском банком, усвојио "кредибилан програм оптимализације запослених у ЕПС, који
предвиђа нето смањење броја запослених за 1.000 људи у 2016. години".
Како се каже у документу ММФ препоручује се и пажљива процена будућих инвестионих
планова за очување дугорочне финансијске стабилности предузећа.
Фонд констатује и да ће, после поскупљења струје од 4,5 одсто у августу 2015. и новог повећања
цена киловата у октобру 2016. године за 3,8 одсто, бити смањен диспаритет између домаћих и
регионалних цена.
Када је у питању Србијагас, ММФ сматра да би усвојени план фискалне консолидације из марта
ове године требало да буде подржан и конкретним мерама, чији је циљ повећање наплате и
смањење трошкова овог јавног предузећа.
У документу ММФ се констатује и да се власти у Београду слажу са проценом да у фокусу мора
да буде реструктуирање постојећег дуга и спречавање додатног задуживања Србијагаса.
Мора се, сматрају у Фонду, хитно решити и судбина три највећа дужника ове фирме - Азотаре,
МСК Кикинда и Петрохемије, било кроз приватизацију или стечај.
Усвајајући ревизије аранжмана са Србијом, ММФ је поздравио и усвајање систематизације
радних места у Железницама Србије, јуна ове године.
Одређени су, подсећа ММФ, и циљеви да ова фирма до 2019. године има 2.700 до 3.000
запослених мање.
У документу ММФ, такође, констатује да је од фирми које су биле у портфељу Агенције за
приватизацију од ранијих више од 500, остало да се реши њих 190.
Борд директора Фонда констатује да је процес припреме приватизације Комерцијалне банке у
току и да ће се тај посао завршити до краја наредне године. Неопходна је, кажу, и
приватизација "Дунава".
Борд директора ММФ констатује и да су се власти у Београду обавезале да неће бити додатне
државне помоћи за предузећа у реструкуирању, укључујући ту и Србијагас, Петрохемију, РТБ
Бор и Ресавицу.
Разматра се, међутим, да буџет преузме око 100 милиона евра (0,3 одсто БДП) старог дуга
Петрохемије према НИС.
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Вулин: Идуће недеље коначна одлука о цени рада
Извор:Танјуг
Министар за рад запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин изјавио је
данас да очекује да ће идуће седмице бити донета коначна одлука о утврђивању минималне
цене рада, и то пре 15. септембра, што је законска обавеза.
„Желим да се захвалим и синдикатима и послодавцима на конструктивном приступу и учешћу
у преговорима у којима се није вршила никва политизација већ се водило рачуна о интересима
грађана и свакако о економској ситуацији у нашој земљи“, рекао је Вулин новинарима.
Он се нада да ће се веома брзо пред грађанима изаћи са добрим вестима и да ће СЕС бити
јединствен када је у питању минимална цена рада.
Вулин је у Алексинцу предводио државну церемонију поводом обележавања јубиларне 210.
годишњице боја на Делиграду.
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