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„Застава“ банкротирала, а још се не зна шта има
Аутор: Бране Карталовић
Прво поверилачко рочиште у стечајном поступку над „Застава аутомобилима“, које је на захтев
великог броја бивших радника одржано у сали Скупштине града, поново је отворило питање
заоставштине некадашњег гиганта
Крагујевац – Иако се предузеће „Застава аутомобили“ суочило и са формалним гашењем, овај
некадашњи гигант, у чијим је погонима пред распад СФРЈ прављено 200.000 возила годишње,
још даје знаке живота и отима се пред намером државе да га пошаље на гробље
социјалистичких индустријских мастодоната.
Привредни суд у Крагујевцу јуче је прогласио банкрот „Застава аутомобила“, а дан раније, у
понедељак, одржано је прво поверилачко рочиште у стечајном поступку који је летос
иницирало Министарство привреде, због трајне неспособности плаћања и вишегодишње
блокаде рачуна овог привредног субјекта. Сучељавање заинтересованих страна није се,
међутим, одиграло у судници Привредног суда, како је то уобичајено, него у сали Скупштине
града, довољној да прими само део бивших радника којима је фирма, како тврде, остала дужна
око милион евра.
У расправи коју је дозволио судија у овом поступку, председник Привредног суда у Крагујевцу
Бранислав Јововић, поново је покренуто питање заоставштине крагујевачке фабрике
аутомобила која је банкрот дочекала са свега троје запослених, од укупно 13.500 колико је било
на радном списку ове фирме с почетка реструктурирања 2001.
Иако је 2008, по слову уговора са Владом Србије, „Фијат“ преузео велики део „Заставине“
имовине, па чак и оно што никада није користио, попут фабрике резервних делова која је данас
зарасла у коров, држави је на располагању ипак остао огроман друштвени капитал који је
временом, како се испоставило, постао предмет бројних манипулација. Зато Радиша Павловић,
заступник 237 бивших радника „Застава аутомобила“, сматра да у стечајном поступку мора
прецизно да се утврди чиме све ово предузеће располаже.
- „Застава аутомобили“ више не могу да постоје, то је свима јасно, али предочена вредност
стечајне масе не одговара истини. На суду нису изнети сви подаци о „Заставиним“ парцелама у
Крагујевцу и некретнинама у републикама бивше СФРЈ. Можда је нешто од тога, у
међувремену, продато, али где је онда завршио новац. Уколико се ова питања не разреше,
имам право да сумњам да је ту имовину неко злоупотребио, а брзо проглашење банкрота ми
мирише на нечији покушај да се заташка пљачка – каже Павловић који је против бивших
руководилаца и синдикалних представника „Застава аутомобила“ поднео неколико кривичних
пријава.
Једна од кривичних пријава односи се и на рачун „Застава аутомобила“ који је наменски
отворен зарад исплате неколико стотина бивших радника којима је фирма, како каже
Павловић, остала дужна око милион евра, по основу неисплаћених зарада у периоду од 1997. до
2001.
- На том рачуну је 2008. било 315 милиона динара. Уз сагласност тадашњих државних
функционера и са потписом синдикалних вођа, руководиоци „Заставе“ су тај новац орочавали
код банака, све до прошле године, али конто на рачуну није растао. Нисам сигуран да је то
уопште смело да се ради, али да су бар књижени сви приходи од камата, сада би на том рачуну
требало да буде око 240 милиона динара више – објашњава Павловић који је са овим
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подацима, пре месец дана, посредством кабинета премијера Александра Вучића, упознао
надлежне у министарствима привреде и унутрашњих послова.
На основу доступне документације, повереник стечајног управника Никола Баста је предочио
да су обавезе „Застава аутомобила“ вишеструко веће од капитала којим ово предузеће
располаже. Дуг износи 41 милијарду динара, а у стечајној маси је свега око 650 милиона
динара.
- Пасива је већа од активе, дугови су велики и капитал предузећа није довољан да се измире све
обавезе према повериоцима – објаснио је судија Јововић, наводећи да ће током стечајног
поступка покушати да утврди да ли „Застава аутомобили“ располажу са још неком имовином
која није унета у билансно стање.
Будући да у предвиђеном року нико није доставио Унапред припремљени план реорганизације
„Застава аутомобила“ (УППР), Привредни суд је одлуку о банкроту донео мимо стечајног
поступка, а следеће рочиште, на коме ће се расправљати о намиривању бројних поверилаца,
међу којима су и неке италијанске фирме, биће одржано у децембру.
„Застава“ се суди диљем СФРЈ
Група „Застава возила“, под чијим је окриљем и „Застава аутомобили“, суди се диљем СФРЈ за
имовину предузећа која је остала у свим републикама бивше земље. За парцелу од око 10
хектара, на којој је саграђен хотел „Сплендид“, тражи одштету од око 11,5 милиона евра, а за
сервис аутомобила у Сарајеву 1,4 милиона евра, писала је „Политика“ пре годину дана. Према
речима директора Драгана Срејовића, Група „Застава возила“успела је да добије неке спорове.
У првостепеном поступку, суд у Словенији пресудио је да је крагујевачко предузеће власник
салона аутомобила у Љубљани чија је вредност 2,3 милиона евра. Имовину у Хрватској и
Македонији „Застава“ је успела да прода за око пет милиона евра, а фирму „Рамиз Садику“ у
Пећи приватизовала је косовска власт. То, међутим, није све од имовине, тврде бивши радници
којима је „Застава“, како кажу, остала дужна.

Само Јужнобачки регион изнад републичког просека
Аутор:Љ. Малешевић
Просечна нето плата исплаћена прошлог месеца у Србији била је 46.558 динара, што је
номинално 2,8 одсто више него у августу, а реално 3,4. У исто време, просечна септембарска
зарада номинално је шест одсто већа у односу на исти месец прошле године, а реално 5,4.
Просечна септембарска нето плата у Војводини била је, по подацима Републичког завода за
статистику, 44.277 динара. Она је 2.281 динар мања од републичког просека. Од седам
војвођанских области, само у једној просечна зарада прошлог месеца била је већа од
републичког просека, док је преосталих шест имало мање просечне зараде. С просечном
септембарском платом од 48.490 динара, Јужнобачка област је једина у Војводини имала
зараде веће од републичког просека, а све до прошлог месеца веће просечне плате од оних на
републичком нивоу имала је и Јужнобанатска област. Зараде у тој војвођанској области сада су
испод републичког просека и у просеку износе 45.634 динара, али су још увек више од 1.000
динара веће од војвођанске просечне зараде.
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Просечна септембарска нето плата у Севернобачкој области била је 41.594, у Средњобанатској
41.391, у Севернобанатској 40.605, Сремској 40.584 и у Западнобачкој 39.104 динара.
Од 45 општина у Војводини, у само четири је просечна септембарска нето зарада веће од
републичког просека: у Вршцу – 53.853, а она је уједно и највећа у Војводини, затим у Новом
Саду – 52.517, Пећинцима 51.049 и Панчеву 47.764 динара. Зараде веће од 40.000 динара
забележене су у 11 војвођанских општина: Апатину – 42.475, Ковину – 40.568, Бачкој Паланци
– 45.516, Беочину – 46.125, Ади – 40.892, Кањижи – 45.209, Новом Кнежевцу – 44.788,
Суботици – 42.523, Зрењанину – 43.383, Сремској Митровици – 43.028 и Инђији – 40.139
динара.
Најниже просечне септембарске зараде забележене су у четири општине Јужнобанатске
области: Алибунару – 28.906, Ковачици – 33.832, Пландишту – 33.832 и Белој Цркви – 34.802
динара. У Јужнобачкој области најниже плате забележене су у три општине: Бачу – 32.995,
Бачком Петровцу – 31.383 и Тителу – 33.470 динара. Мали Иђош с просечном зарадом од
32.736 динара има најмању плату у Севернобачкој области. У Средњобанатској области
најмања плата забележена је у Новом Бечеју – 32.288 динара.
Статистика показује и пад просечне септембарске зараде у неким војвођанским општинама у
односу на август. Највећи се бележи у Иригу – 8,3 одсто, затим у Кањижи – 6,9, Инђији – 6,6,
Врбасу – 5,2, Беочину 5,1 и Кикинди – 1,1 одсто. Када се пореди нето септембарска зарада ове
године у односу на исти месец лане, општина Беочин сада има шест одсто мање просечне плате
него септембра 2015. Пад овогодишњих зарада у односу на лањске бележи и Сента – 5,4 одсто,
Ириг – 2,6 одсто и Бачки Петровац – 2,2 одсто.
Зараде у Пландишту више од десет процената веће него лане
Највећи раст овогодишњих септембарских просечних нето зарада у односу на исти месец
прошле године бележи Житиште – 18,9 одсто. Просечне плате у Пландишту прошлог месеца
биле су 10,8 одсто веће него у септембру 2015, док су Ади 9,8 одсто веће, у Инђији 7,6, Сомбору
6,2, Суботици 6,8 и Кикинди 4,4 одсто.

Запослених има више од два милиона
Аутор:Е. Дн.

Европска комисија је у економској анализи оценила да су битан догађај протеклих месеци у
Србији били формирање Владе и стенд-бај аранжман с ММФ-ом.
С Међународним монетарним фондом, како се наводи, сад се очекује договор о пореској
политици и буџету за 2017. годину.
У анализи се истиче да су у новој српској влади задржали положаје министри важних ресора,
укључујући финансије, и додаје да је Влада ставила до знања да не намерава да повлачи
расположивих 755 милиона евра из аранжмана из предострожности с ММФ-ом.
У Србији је, како је наведено, после снажног раста бруто домаћег производа од 3,8 одсто у
првом тромесечју и успоренијег раста од два одсто у другом кварталу, раст ипак постојан, уз
пораст инвестиција од 4,9 одсто и извоза од 10 процената, што утиче на даљи опоравак.
После дужег раздобља смањивања, јавна потрошња је порасла 4,6 одсто, а приватна 1,3 одсто у
другом тромесечју и показатељи говоре да се то кретање наставило.
Већа потражња је утицала и на већи увоз, и то 7,9 одсто, а индустријска производња у Србији је,
после раздобља пада, поново почела да расте у јулу и достигла 5,1 одсто у августу у односу на
исто раздобље прошле године.
ЕК наводи да је отворено више нових радних места, запослених у Србији сад има нешто више
од два милиона, незапосленост је пала на 15,2 одсто радно способног становништва, што је
најнижа стопа последњих година, упркос сталном губитку радних места у јавном сектору.
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Буџетска политика српске владе је и даље врло истрајна и стално даје резултате изнад
постављених циљева прихода и дефицита па су крајем августа буџетски приходи порасли 9,9
одсто.
Српска економија је наставила да ужива користи од ниских међународних цена енергената,
нарочито нафте, тако да је вредност увоза енергије била четвртину нижа него у истом раздобљу
лане, а енергенти представљају 20 одсто увоза.
У економској анализи ЕК-а се додаје да је отуд „на кретање текућег платног биланса снажно
утицао дефицит у робној трговини”.
Директне иностране инвестиције су у летњим месецима порасле, нарочито кад је реч о
„дуговним инструментима”, достигавши 1,054 милијарду евра и покривајући више од 150
процената текућег платног биланса за првих осам месеци ове године.
Инфлација је остала испод утврђеног циља српске централне банке, мада је у августу, махом
због пораста цена хране, износила 1,2 одсто у односу на исти месец 2015.
Дефицит и јавни дуг
Буџетски дефицит, који је прошле године био минус 3,7 одсто БДП-а, сад је минус 3,1 одсто, а
процена за идућу годину је да ће пасти на минус 2,9 одсто БДП-а. Јавни дуг Србије и даље се
увећава и пошто је прошле године достигао 74,1 одсто БДП-а, за ову годину се процењује да ће
бити 78,6 одсто, а у 2017. – 79,9 одсто БДП-а. Године 2014. износио је 68,3 одсто БДП-а, а 2011.
– 44,2.

Вуjовић: Раст од три одсто 2017, боља инвестициона клима
Извор:Танјуг
Mинистар финансиjа Душан Вуjовић изjавио jе данас да очекуjе стопу раста следеће године од
три одсто, а бољи пласман на Дуинг бизнис листи потврђуjе да Србиjа перманентно побољшава
инвестициону климу.Вуjовић jе у парламенту, где се расправаља о пет уговора и споразума о
кредитима, обjаснио да ће се заjам из Развоjног фонда Aбу Дабиjа од милиjарду долара
користити за подршку буџету и наставак фискалне консолидациjе.
Према његовим речима, реч jе о повољном заjму, каматна стопа износи 2,5 одсто и нема других
оптерећења.“Tо jе кредит коjи смо договорили да буде повучен у пет транши. Средства би била
расположива пре краjа године и помогла би у отплати кредита коjи су узимани у претходних
пет, шест година”, рекао jе Вуjовић и додао да ће се отплата вршити од 2021. до 2026. године.
Kада jе реч о “апекс заjму”, Вуjовић каже да jе он намењен комерциjалним банкама за
финансирање развоjа малих и средњих предузећа и да држава спушта трошкове тих
кредита.“Oмогућава се малим и средњим предузећима да под повољним условима добиjу
кредите”, истакао jе министар.
Додао jе да се кредит Светске банке од 69 милиона евра односи на унапређење jавне управе и
да су услови изузетно повољни.
Kаматна стопа jе 0,71 одсто, греjс период jе пет година, а отплата се врши на 12 година.“Tо су
безначаjни трошкови за буџет”, обjаснио jе Вуjовић.Kредит Савета Eвропе од 17 милиона евра
jе намењен финасирању затвора у Kрагуjевцу.
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Жене у Србији све неравноправније
Пише: Д. Д.
Србија је у протеклих годину дана мало назадовала по родној равноправности и спустила се за
три места, на 48. позицију међу 144 земље, објавио је Светски економски форум (СЕФ).
У свету је родно најравноправнија земља осму узастопну годину Исланд, а најнеравноправнији
је поново Јемен, показао је Форумов Глобални индекс родне равноправности за 2016.
По критеријуму економске равноправности жена и мушкараца Србија је на 70. месту у свету, по
равноправности у области здравља је 76. а у домену образовања 49, док је по заступљености
жена у политици 42. У 2015. години Србија је по индексу родне равноправности била на 45.
месту међу 145 земаља, а у 2014. години 54. међу 142 земље.
Јаз у родној равноправности у Србији мањи је него у земљама Балкана и Албанија је 62. на
глобалној листи, Хрватска 68, Македонија 73, Босна и Херцеговина 83, а Црна Гора 89. Листу
родно најравноправнијих земаља предводи Исланд, друга је Финска, затим Норвешка,
Шведска, а пета је Руанда.

Иванишевић: Мапа ризика од сиромаштва
Пише: ФоНет

Највећи ризик од сиромаштва у Србији је у југоисточном делу земље и појединим деловима
Војводине због недостатка инфраструктуре у тим регионима, изјавио је данас шеф Канцеларије
Светске банке у Србији Тони Верхеијен.
Верхеијен је говорио на конференцији на којој је представљена "Мапа сиромаштва у Србији",
израђена на основу података из пописа из 2011. године и Анкете о приходима и животном
стандарду, саопштило је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Он је нагласио да се смањење сиромаштва и поспешивање привредног раста спроводи
идентификацијом и препознавањем оних који су у највећем ризику.
Државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Ненад
Иванишевић је указао да је за Владу Србије и ресорно министарство смањење сиромаштва
један од кључних приоритета.
У оквиру реформи социјалне политике и политике запошљавања, усвојена је и Стратегија за
социјално укључивање Рома и Ромкиња за период 2016-2025, а у наредном периоду биће
завршен и Акциони план да би Стратегија могла да се примени, рекао је Иванишевић.
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Фирма "Калинел" запослила 90 радника у Босилеграду, планирају још
200
Извор:Бета
Бугарска текстилна компанија "Калинел" је у изнајмљеним погонима у Босилеграду до сада
запослила 90 радника, а очекује се да ће након добијених подстицајних средстава из
републичког буџета бити отворено још око 200 нових радних места, изјавио је данас
председник општине Босилеград Владимир Захаријев.Захаријев је за агенцију Бета изјавио да
је бугарски "Калинел" почео са радом у изнајмљеним просторијама врањске компаније "Јумко"
који више година уназад нису кориштени.
"Општина са инвеститором из компаније Калинел има одличну сарадњу, а имамо још три
инвеститора из Бугарске који су нас контактирали и који су заинтересовани да улажу у
Босилеград", казао је Захаријев.
Захаријев је навео да је осим компаније "Калинел" већи број нових радних места општини
Босилеград донео и рудник олова, бакра и цинка "Босилметал" чији је власник енглескоукрајински конзорцијум, а који ове године након вишегодишњег испитивања терена почиње
рад флотације.
"Тај рудник је будућност Босилеграда. Од 2006. године када су почела испитивања до сада
запослено је 102 радника, ове године посао је добило још 20 људи. Очекујемо у наредном
периоду интензивно повећавање броја запослених због тога што су завршена испитивања
терена и почело је монтирање флотације, прераде руде”, казао је Захаријев.
Према његовим речима, због повољног окружења за мале привреднике стопа незапослености у
општини Босилеград није медју највећима у општинама на југу Србије.

Шеф Светске банке у Србији: До краја мандата Владе, Србија међу
првих 20 земаља
Извор:Танјуг

До краја мандата ове владе Србија би могла да се нађе међу првих 20 земаља на листи Светске
банке о условима пословања Дуинг бизнис, изјавио је данас шеф Светске банке у Србији Тони
Верхеијен.
- “ Србија је постигла велики успех тиме што се у најновијем извештају нашла међу првих 50
земаља у свету и заузела 47. место и међу првих 10 земаља у свету у којима је направљен
највећи напредак. Пре само две године није била тако добра ситуација - рекао је Верхеијен.
Он је истакао да је Србија постала одлично место за инвестиције, пословање и трговину.
- “ Нешто што је пре две године било тешко замислити сада се остварило, а то је постигнуто
напорним радом Владине Радне групе за унапређење положаја Србије на листи СБ” - казао је
он.
Верхеијен је нагласио да овај процес напредовања Србије мора да се настави како би Србија
постала још боље место за инвеститоре.
Он је додао да је Србија добро пласирана када је реч о отварању фирми, али и да мора да се још
позабави питањем затварања предузећа и управљањем стечајем, као и скраћивањем времена за
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добијање прикључка за струју, унапређењу рада Пореске управе и смањењу парафискалног
намета, али и правосуђа.
"Србија је некад била као Сомалија и Конго"
- “ Србија је некада била као Сомалија и Конго, а сада је у рангу са земљама са којима жели да
се пореди” - навео је Верхеијен додајући да мисли на земље попут Мађарске, Бугарске и
Румуније.
Он је истакао да данас славимо велико достигнуће и честитао Влади Србије поручујући да ће СБ
наставити да јој пружа подршку да достигне циљ да буде међу 20 земаља на листи СБ у свету.
Регионални менаџер за Западни Балкан Међународне финансијске корпорације ИФЦ Томас
Лубек рекао је да је улазак међу првих 50 земаља на Дуинг бизнис листи СБ велики напредак за
Србију и да је то посебно важно за приватан сектор који треба да “ повуче” запосленост.
Михајловић: Помак на листи доноси нова радна места и доводи инвеститоре
Потпредседница владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана
Михајловић изјавила је данас да је објављивање најновијег извештаја "Дуинг бизнис" Светске
банке о условима пословања, у коме смо заузели 47. место, веома важан дан за Владу Србије и
важна економска вест која ће нашој земљи донети нове инвеститоре и радна места.
Казала је и да је Србија побољшала позицију у свих 10 области, што ће значити долазак нових
инвеститора и отварање нових радних места.
- “ Инвеститори су оценили да је Србија направила искорак и поправила амбијент за
инвестирање. Циљ је да будемо у првих 20 земаља на листи СБ” - нагласила је Михајловић.
Највећи напредак у издавању грађевинских дозвола
Она додаје да се свакодневно ради на унапређењу у области лакоће добијања прикјучка за
електричну енергију, промени катастра, поресог система и заштите мањинских акционара.
Михајловић, која је на челу владине Радне групе за унапређење позиције Србије на листи СБ
"Дуинг бизнис" истакла је да је Србија у области издавања грађевинских довола остварила
најећи напредак.
Амбасадор Велике Британије у Србији Денис Киф је такође навео да је реч о великом успеху
Србије истичући да је извештај СБ увек објективан што се тиче стања у економији.
- У Србији је остварен стварни напредак, који може знатно да олакша планирање
инвеститорима. Велика Британија има позитивно искуство и може да помогне Србији у облати
електронског плаћања, грађевинсих дозвола, регистрацији фирми, реформи државне управе,
пореске администрације - рекао је Киф.
Он је указао да је Велика Британија определила три милиона фунти за 10 пројеката у Србији
који се спроводе у сарадњи са НАЛЕД-ом и УСАИД-ом.
Потпредседница УО НАЛЕД-а Станка Пејановић оценила је такође да је ово велики успех за
Србију и да ће у будућности резултирати новим радим местима и инвестицијама.

ВЕЛИКЕ ПРОМЕНЕ НА ВМА Укидање клиника и отпуштање лекара
због реорганизације
Аутор:Ана Ђокић
Реорганизација Војномедицинске академије донеће бројне промене, а најзначајније су укидање
одељења и промена у броју запослених.
Како сазнајемо на клиници, Клиника за максилофацијалну хирургију биће укинута, на
Клиници за очне болести биће отпуштена три лекара.
Клиника за васкуларну хирургију остаће без 22 лежаја и два доктора, са Опште хирургије отићи
ће четворо стручњака, док ће Клиника за пластичну хирургију и очне болести остати без троје
лекара, сазнајемо на ВМА.
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Упркос причама које колају у овој здравственој установи да цивилно становништво након
реформе неће моћи да се лечи на ВМА, у Министарству објашњавају да реформе о којима је реч
не искључују лечење цивила, али да ће као и до сада приоритет у лечењу задржати
професионална војна лица.
Из Министарства одбране кажу да реформа не предвиђа отпуштања, али да је битно
напоменути да ће бити укинута досадашња двострука администрација (Управе за војно
здравство и ВМА).
- Извесно је да ће се у склопу наведене реорганизације и оптимизације у појединим
организационим целинама ВМА мењати како број тако и структура запослених. Увођењем
нових система који су набављени или чија је процедура набавке у току, стварају се предуслови
да се број запослених у одређеним организационим целинама смањи, а да се њиховим
ангажовањем у другим организационим целинама подигне квалитет пружања услуга свим
пацијентима који се лече у ВМА. Томе ће допринети и поновно враћање медицинских сестара
из немедицинског особља у струку - објашњавају из Министарства.
Нова систематизација предвиђа да о безбедности ВМА и њених пацијената и даље брине Војна
полиција, али ће они свој посао радити под надлежношћу Управе Војне полиције, а не
начелника ВМА.
Такође, начелник ВМА неће бити задужен за набавке, већ ће о томе бринути новоформирајући
Сектор за војно здравство, док ће начелник за лечење имати већа задужења и под својом
надлежношћу осим ВМА и све војномедицинске центре.
Медицински факултет остаје у ВМА физички, али прелази у комплетну надлежност
Универзитета одбране.
- Планирана реорганизација и оптимизација је сложен задатак и у изради финалног предлога
учествују одговорна лица, руководиоци организационих јединица ВМА, а координацију
комплетног процеса на нивоу ВМА врши Управа ВМА - наводе из Министарства одбране.
Заменик начелника ВМА пуковник проф. др Драган Динчић каже да није упућен у
реорганизацију у овој установи и да је још све неизвесно у вези са променама.
„Обезбедићемо млади кадар“
Како кажу у Министарству одбране, клинике на Војномедицинској академији које по Закону о
здравственој заштити не испуњавају услове да буду клинике биће угашене.
- Након природног одлива кадра због одласка у редовне пензије, одласка у друге здравствене
установе у земљи и иностранству, планирамо да обезбедимо и прилив новог, младог,
перспективног кадра - тврде из Министарства.

МАПА СРПСКЕ ТУГЕ У овим местима у Србији се НАЈЛОШИЈЕ ЖИВИ
Извор:Бета, Танјуг
Четвртина људи у Србији живи у ризику од сиромаштва, а новчана социјална помоћ у Србији
не може да задовољи основне потребе, оценила је данас на представљању Мапе сиромаштва у
Србији економска аналитичарка Биљана Младеновић.
Истраживање је показало да је стопа сиромаштва у Србији највећа је у општини Тутин и да
износи 66,1 одсто, док је најмања у општини Нови Београд и износи 4,8 одсто.
Младеновић је казала да статистички подаци и анкете о ставовима људи показују да је око
девет одсто грађана (630.000) апсолутно сиромашно, док 1,8 милиона људи прима око 15.920
динара месечно и спада у групу угрожених сиромаштвом.
Општине у којима је сиромашно више од 60 одсто грађана
Како је представљено на данашњој конференцији, стопе сиромаштва високе су и у Прешеву 63,6 одсто, Бојнику 63,4 одсто, Бујановцу и Лебанама 54,6 одсто, а стопе више од 50 одсто су и у
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Бабушници, Босилеграду, Владичином Хану, Гаџином Хану, Дољевцу, Житорађи, Медвеђи,
Трговишту и Црној Трави.
Стопу сиромаштва тек испод 50 одсто имају Крупањ, Владимирци, Нови Пазар, Нова Црња,
Коцељева, Мерошина.
Поређења ради, Крагујевац има стопу сиромаштва од 23,8 одсто, Ваљево 24,5 одсто, Ужице 17,9
одсто, Чачак 24,3 одсто, Шабац 32,3 одсто.
У Београдском региону, општина са највишом стопом сиромаштва је Сопот, са 26,9 одсто, док
најнижу- 4,8 одсто има Нови Београд. Врло близу су Врачар, Стари град и Савски венац, са 5,3,
5,4, односно 5,7 одсто.
Социјална помоћ не задовољава основне животне потребе
Младеновић је показала и да извештаји међународних институција показују да износи
социјалне помоћи у Србији "нису на адекватном нивоу, јер не задовољавају основне животне
потребе".
Члан Европског комитета за социјална права Савета Европе Франсоа Вандам рекао је на скупу
да Србија не испуњава елементе из Европске социјалне повеље који се односе на висину
социјалних давања и неке елементе социјалне заштите.
"Када упоредимо висину социјалне помоћи са другим земљама Србија има недостатке", рекао је
Вандам.
Државни секретар Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Ненад
Иванишевић рекао је новинарима пре почетка скупа да социјална новчана помоћ по особи у
Србији износи бар 5.000 динара месечно.
"Одређене породице имају основна давања, која им служе за покривање основних трошкова
живота. Ако се саберу сва новчана давања и ако додамо још нека давања то је и више 20.000
месечно. Просечна давања по члану породице су од 5.000 па надаље", рекао је Иванишевић.
Упиатн да ли је то довољно, он је рекао да су "то тренутно буџетске могућности".
Иванишевић је додао да Влада тежи смањењу разлике у стопи сиромаштва између Београда и
локалних самоуправа, бољем финансирању локалних самоуправа и реформи социјалних
прописа.

Без суђења од уторка, Синдикат правосуђа у штрајку
Извор:ФоНет
Грађани од уторка неће моћи да подносе кривичне пријаве и тужбе, судије и тужиоци неће
моћи да саслушавају осумњичене и одржавају рочишта, а осуђена лица неће моћи да сведоче,
пошто Синдикат правосуђа најављује штрајк од 1. новембра ако се не пронађе компромис са
Министарством правде.
Једино ће притворски предмети и случајеви са елементима насиља имати проходност кроз
блокаду правосуђа, а све остало стаје, наводи Данас.
Синдикат правосуђа саопштио је, после састанка са министарком правде Нелом Кубуровић пре
два дана, да је "социјални дијалог остао у покушају".
10

Србија скочила на листи, има ли напретка и у реалности?
Извор: Н1
Србија је остварила скок од 12 позиција на најновијој Дуинг бизнис листи, која оцењује услове
пословања широм света. У рангирању 189 земаља, Србија се нашла на 47. позицији, а
најзначајнији резултат остварила је у области издавања грађевинских дозвола. Пласман је
обрадовао Владу, али шта он говори о условима за пословање у Србији?
Електронска грађевинска дозвола за 28 дана, покретање фирме за седам дана, пренос
власништва упола краћи од светског просека. Те три ствари погурале су Србију на листи
Светске банке. Испред ње су и даље многе земље региона, али она је међу десет у свету по
напретку у овој години.
"Када кажете да смо у топ 10 земаља по реформама, не само по брзини у грађевинским
дозволама, него зато што су реформе ишле у неколико праваца у исто време. Једно су биле
грађевинске дозволе, електронско издавање, затим електронско плаћање пореза и сигурно
побољшан, не још увек добро, али побољшан упис својине у катастру", објашњава министарка
грађевинарства и инфраструктуре Зорана Михајловић.
Задовољство због вести из Вашингтона било је још приметније на конференцији НАЛЕД-а,
којој су присуствовали поједини министри и шеф Светске банке у Србији.
"Фантастичан успех за Владу, за премијера, као шефа овог тима, за све остале, и агенције
Републике Србије, Народну Банку и Скупштину Србије", каже министарка државне управе Ана
Брнабић.
"Србија је постала одлично место за инвестиције, пословање и трговину. Она је сада у рангу са
земљама са којима жели да се пореди, као што су Мађарска, Бугарска и Румунија. Надамо се да
ће се до краја мандата ове владе Србија наћи међу првих 20 земаља", објашњава шеф Светске
банке у Србији Тони Верхеијен.
Али, после похвала стигла су и примедбе. Први Верхеијен упозорава да би Србија требало да се
позабави питањем затварања предузећа, скраћивањем времена за добијање прикључка за
струју, унапређењем рада Пореске управе, правосуђа и смањењем парафискалних намета. На
њих посебну пажњу скреће и Унија послодаваца.
"Имамо утисак да кад је потребно да се буџет боље напуни, како републички тако и локални,
онда се посеже за неким мерама које послодавци уопште не знају зашто их плаћају. С друге
стране, још увек нисмо успели да на исти начин плаћамо комуналне услуге, оне су чак и три
пута у неким општинама веће када се ради о привреди у односу на грађане", каже Небојша
Атанацковић из Уније послодаваца.
Истовремено, примећује консултант за страна улагања Милан Ковачевић, Србија је остварила
озбиљан напредак по једном кртеријуму - брзини издавања грађевинске дозволе.
"Имамо неколико ствари где смо погоршали стање, а то је могућност прикључка на електричну
енергију, то је извршење уговора, итд. А коначно, треба водити рачуна да се овде постаје бољи
чим нешто урадите, неовисно о томе да ли ће се то у стварности и остваривати од оних који
улажу", сматра Ковачевић.
Притом, каже Ковачевић, међу критеријумима Светске банке нема многих ствари са којима се
инвеститори у Србији сусрећу - спором администрацијом, компликованим процедурама и
непланираним издацима. Да се то рачуна редослед би, закључује, био другачији.
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Паорима мањка новац, министар не зна да ли ће га бити више
Извор: Н1
Пољопривредни произвођачи ове године имају мање субвенције, а за следећу се најављује нови
модел помоћи. Министар пољопривреде каже да ће у фокусу државне помоћи паорима бити
субвенционисање квалитета. Циљ је да српски пољопривредни производи постану
конкурентнији.
Србија има 630 хиљада пољопривредних газдинстава. Газда једног у Панчеву, које се простире
на 80 хектара, тврди да се број имања свакодневно смањује. Разлог је у томе што је држава
2016. године смањила субвенције. Уместо прошлогодишњих 12.000, сељак за хектар сада
добије 4.000 динара годишње.
"Свуда у окружењу је то далеко веће. Рецимо ако узмемо Чехословачку за пример, код њих је
225 евра за земљу која је у вашем власништву, а земља која је у закупу, да ли од државног или
приватног сектора, је 100 евра по хектара субвецнија, док код нас то није ни близу", објашњава
пољопривредник Душан Јагодић.
Да ли ће у буџету 2017. за пољопривреднике бити више новца? На то питање Н1 министар нема
одговор. Али, објашњава: министарство преговара са Светском банком о новим моделима
субвенција за паоре и то за наредне две године.
"То су пре свега мере које подстичу конкурентност, подстичу квалитет, како би наши
пољопривредни произвођачи што више кроз инвестиције у опрему, механизацију, складишне
просторе, прерађивачки део, могли да повећају своју вредност пољопривредних производа. То
ћемо финансирати највећим делом", најавио је министар пољопривреде Бранислав
Недимовић.
Струка упозорава: од 2001. године сваки од 14 министара пољопривреде желео је у
субвенционисању да буде оригиналан. Ипак, уместо сталних промена модела помоћи,
пољопривредницима је, због планова производње, потребан један сталан - идеално
петогодишњи. Фарме би оживеле и ако би се повећала буџетска ставка за пољопривреду која је
у Србији годинама мања од пет одсто.
"Да то буде, наравно не мора одмах, али до 2020. године да то износи око 10 одсто, то је
преведено у новцима негде око милијарда евра годишње. Дакле, тад тек можемо да очекујемо
да имамо озбиљнији развој у пољопривреди", објашњава агроекономски аналитичар Милан
Простран.
Српски фармери, иначе, од 2015. имају на располагању и 175 милиона евра помоћи Европске
уније. Тај новац је, ипак, у блокади, јер министарство није оспособило агенцију помоћу које би
паори та средства "повлачили".

"Ово је пропаст за српске предузетнике"
Извор:Танјуг
Београд -- Сива економија је велики узрочник пропасти легалних привредника и предузетника
у Србији.
То је изјавила је државни секретар у Министарству трговине, туризма и телекомуникација
Весна Ковач.
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Она је на скупу о сивој економији у организацији магазима Њузвик рекла да је све то
последица нелојалне конкуренције међу учесницима на тржишту и да су због ње смањени
буџетски приходи.
"Обим сиве економије је 30 одсто вредности БДП-а и то је висок проценат. То је главни фактор
немогућности напредовања инвестиционе климе, а такође сива економија је велика препрека
развоју тржишне економије", нагласила је Ковач.
Она је рекла да је Влада Србије одлучна да се системски избори са њом и да је зато усвојен
национални програм против сиве економије.
Оценила је да је важно што је успостављен законодавни оквир за борбу против сиве економије,
као и то што је уведена контрола поштовања прописа, те најавила да следи тражење
механизама контроле када је у питању трговина путем интернета.

Мере безбедности, радници цену плаћају животом
Припремио Срђан Димитријевић
У Србији је прошле године на радном месту живот изгубило 39 радника, а за првих 10 месеци
ове године њих 40. Најчешћи узрок оваквих несрећа је то што се радници или послодавци не
придржавају прописаних мера безбедности. Зато су синдикати и послодавци организовали
бројне обуке за безбедан рад.
Синдикати су преузели свој део одговорности о подизању свести о безбедном и здравом раду.
Последње две године више од 2.000 активиста два репрезентативна синдиката прошло је обуке
како би у својим фирмама били чланови Одбора за безбедност и здравље на раду и указали на
све опасности којима су радници изложени.
"Статистика говори да тамо где послодавци не омогућавају радницима да формирају одборе за
безбедности здравље на раду, да се ту дешавају велике катастрофалне несреће, које се најчешће
завршавају смртним исходом", указује Душко Вуковић из Самосталног синдиката Србије.
Одбори за безбедност су добра идеја у великим фирмама, али у предузећима са неколико
запослених боље решење је квалитетна обука, сматрају послодавци.
"Радници који се примају на одређена радна места са већим ризиком пре тога треба да добију
довољно добру едукацију. Најчешће се повреде на раду дешавају код оних неквалификованих
радника, оних који дођу да раде нешто а нису довољно научени како то да раде", истиче
председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић.
Хиљаду тешких повреда и око 25.000 лакших повреда, забележених ове године у Србији,
представљају велики губитак за друштво. Повреде доводе до смањења радне способности,
смањује се и продуктивност, а повећавају трошкови производње и здравствене заштите. По
закону најодговорнији су послодавци.
"Управо су послодавци ти који морају обезбедити радницима много боље услове за рад.
Комплетну хигијенско-техничку заштиту, самим тим то је добро и за послодавца и за читаву
државу", напомиње државни секретар у Министарству рада Негован Станковић.
У Европској агенцији за безбедност и здравље на раду кажу да се заједничким радом Владе,
синдиката и послодаваца на спровођењу стратегија за здрав и безбедан рад ситуација у региону
поправља.
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"Србија ради на доношењу закона, али ради и на томе да омогући добру инспекцијску контролу
која би обезбедила примену закона, а ради и на информисању, тако да радници и управа знају
своје обавезе и шта све морају да ураде, да би имали смањење бројних несрећа на раду", истиче
Тим Трегенца из Европске агенције за безбедност и здравље на раду.
Стручњаци истичу да је најбитније подизање свести и запослених и послодаваца о значају
безбедности на раду. Не може се очекивати да инспектор рада, који у просеку покрива око
1.400 предузећа, обиђе све фирме и укаже на неправилности које могу довести до повреда или
обољења.
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