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Пенали за пензије одлазе на проверу
Аутор:Ј. Ж. С.
Предлог Савеза самосталних синдиката ускоро пред социјално-економским саветом. Траже да
пуна пензија буде одобрена чим се наврши 65 година живота
УКИДАЊЕ пенала за одлазак у пензију пре напуњених 65 година живота биће тема следеће
седнице Социјално-економског савета која би требало да се одржи најкасније ове недеље.
Иницијативу је 2015. поднео Савез самосталних синдиката Србије, али она никако није стигла
на дневни ред, како кажу, из разноразних разлога, од избора па до избегавања.
Према речима Душка Вуковића, потпредседника Савеза самосталних синдиката Србије, овај
предлог је, у ствари, стално на дневном реду, али због опструкције се о њему не расправља.
- Некоме ко има 40 година радног стажа и плаћао је доприносе све време рада неправедно је да
се када оде у пензију пре 65 година старости обрачунавају казнени поени - каже Вуковић. Сматрамо да је у реду, ако је држава у кризи, да се, док особа не напуни законом прописан број
година, скида од чека, али чим се услов испуни треба дати пуну пензију.
Влада би, према његовом мишљењу, требало да разматра иницијативу и да предложи
амандман на Закон о пензијско-инвалидском осигурању. Првобитно се разматрао предлог да
се ово односи само на запослене у предузећима у реструктурирању, али је сада проширен на све
раднике.
- Генерално се сагледава за све људе - каже наш саговорник. - Пензионерима се сада скида
максимум 20 одсто од пензије, што су на годишњем нивоу велика средства за оне који ионако
имају мала примања. То не издваја само послодавац, већ сваки запослени има обавезу по
закону да даје 14 одсто своје зараде за пензионо. Што значи да би плата била већа за тај износ
да то не морамо да издвајамо.
У Европи се преговара о бруто плати, а ми смо ретка земља која више оптерећује запосленог
него послодавца. Наш пензиони фонд је солидарни, јер радници издвајају годинама, а у
међувремену се од тих пара исплаћују постојећи пензионери.
- Ми ћемо притискати, има логике да једног тренутка они који доносе законе виде нелогичност
и неправду према једном делу људи - каже Вуковић.
У Унији послодаваца Србије сматрају да би озбиљно требало размотрити овај предлог
синдикалаца и, уколико се понуде ваљани аргумети, онда би овај члан закона требало
избрисати.
ГУБЕ ДВЕ И ПО ПЕНЗИЈЕ ГОДИШЊЕ
ПРЕМА рачуници Самосталног синдиката, пензионери казненим поенима губе око две и по
пензије годишње. Закон, наиме, предвиђа да се будућим пензионерима за сваки месец
недостатка стажа или година живота пензија умањује 0,34 одсто. То је трајно умањење које
максимално може да износи до 20,4 процената годишње.
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Социјално-економски савет разматра укидање пенала за ранији
одлазак у пензију
Извор:Бета

Социјално-економски савет требало би на идућој седници да разматра предлог о укидању
пенала за одлазак у пензију пре напуњених 65 година живота, пишу данас Вечерње новости.
Како лист наводи, ту иницијативу поднео је 2015. године Савез самосталних синдиката Србије,
али из различитих разлога није стигла на дневни ред.
Потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије Душко Вуковић рекао је да се због
опструкције о том предлогу није раније расправљало, иако је стално на дневном реду.
"Некоме ко има 40 година радног стажа и плаћао је доприносе све време рада неправедно је да
се када оде у пензију пре 65 година старости обрачунавају казнени поени", рекао је Вуковић.
Он је казао да је у реду, ако је држава у кризи, да се, док особа не напуни законом прописан
број година, умањи пензија, али чим се услов испуни треба дати пуну пензију.
Влада Србије би, према његовим речима, требало да разматра и иницијативу и да предложи
амандман на Закон о пензијско-инвалидском осигурању.
Према рачуници Самосталног синдиката, пензионери казненим поенима губе око две и по
пензије годишње.
Закон предвиђа да се будућим пензионерима за сваки месец недостатка стажа или година
живота пензија умањује 0,34 одсто. То је трајно умањење које максимално може да износи до
20,4 процента годишње

Џаба економска теорија и програми, кад нема пара
Аутор: Бране Карталовић
Требало је само чути неке од присутних на скупу који раде у државним установама: „Да је лако
бавити се приватним послом у Србији и ми бисмо отворили фирме”
Крагујевац – Расправа на економском скупу у Крагујевцу, у организацији Друштва
економиста Крагујевца, одржана у петак, ишла је у два смера: од тога да млади и образовани
људи „једноставно морају” да покрену свој посао, до тога да је у Србији „готово немогуће”
започети било какав посао.
Председник Друштва економиста Крагујевца, декан Економског факултета у овом граду Петар
Веселиновић назначио је проблем који се, како је рекао, тиче „рецидива прошлих времена у
главама младих људи”, упозоривши да четири од пет његових студената који су пред
дипломирањем кажу да би највише волели да раде у јавном сектору: у некој општинској или
градској администрацији, у Пореској управи, у јавним предузећима...
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– Србија у 2017, после готово тридесет година транзиције, улази са око 1,6 милиона запослених,
а више од половине, њих око 820.000, ради у јавном сектору, иако добро знамо да је приватни
сектор кичма сваке националне економије...
С друге стране, речено је да млади људи, чак и кад имају добру идеју, тешко могу да дођу до
почетног капитала због тога што су им недоступни „извори финансирања”, што је еуфемизам
који људи из политичког и економског естаблишмента користе када неће да се замере банкама.
– Нудимо многобројне програме и саветодавну помоћ за оне који желе да се баве приватним
послом, али на терену и даље примећујемо много проблема: слаб приступ изворима
финансирања, парафискални намети, бирократске баријере... Све то отежава пут онима који су
у почетној фази пословања – рекао је Марко Чадеж, председник Привредне коморе Србије,
напомињући да је ситуација данас ипак боља, будући да се отвара много више фирми него што
се затвара.
Иначе, тема овог скупа, првог које организује младо Друштво економиста Крагујевца, била је
„Како подстаћи приватно предузетништво у Србији”. На скупу је говорио и амбасадор Немачке
Аксел Дитман. Уважени гост је рекао да у Србији има 350 немачких фирми које запошљавају
око 35. 000 људи, као и да су оне до сада инвестирале 1, 8 милијарди евра у нашој земљи.
Указао је на значај образовања, пре свега дуалног.
– „Вакер Нојсон” је трећи по величини произвођач грађевинских машина у Немачкој. Драго ми
је када сам чуо да овде у Крагујевцу има добру сарадњу са Политехничком школом – казао је
Дитман.
Осим што је подсетио на позитивна макроекономска и фискална кретања и обавезу да „порез
морају сви да плате”, председник Фискалног савета Србије Павле Петровић је указао и на
проблем о коме се мало говори. У питању су јавна предузећа, али не државна чији су дугови
познати, већ локална јавна предузећа попут неког градског „Водовода и канализације”.
– Јавна предузећа и на локалном нивоу представљају велики проблем, јер примају значајне
субвенције и одвлаче средства – објаснио је Петровић, сугеришући да прави економски раст не
може да почива на „обичној потрошњи”.
Током транзиције, у Крагујевцу је без посла остало 40. 000 људи, рекао је градоначелник
Радомир Николић. Када се од тога одузме око 5. 000 радника које су запослили „Фијат”, његови
кооперанти и нека друга предузећа, долази се до правог броја незапослених у овом граду. То је,
дакле, око 35. 000, док је овдашња филијала Националне службе за запошљавање
евидентирала 22. 500 незапослених. Реч је, заправо, о статистици која „више сакрива, него што
открива”, како је то рекао један од присутних економиста.
И уопште, на овом скупу је било много занимљивих кулоарских коментара који се нису могли
чути у јавној дебати, попут оног да је „све ово јалова расправа”, пошто банке у Србији „не дају
кредит ни онима који су запослени, камоли онима који тек нешто хоће да раде”. Или, како је
лако Бриселу и САД да се боре против економске кризе „кад могу да штампају новац”. У ствари,
требало је само чути неке од присутних на скупу који раде у државним установама: „Да је лако
бавити се приватним послом у Србији, и ми би отворили фирме”.
Економски факултети и институти, надлежна министарства, разгранати коморски систем
Србије и разноразне државне агенције нуде сијасет економских теорија и разноразних
програма за отпочињање сопственог посла. У нашој земљи је присутна и Европска банка за
обнову и развој која је у овдашњи приватни сектор, према речима Горана Радојевића, менаџера
ове финансијске институције, до сада инвестирала 19 милиона евра. Ипак, како је наглашено,
нама недостају предузећа средње величине.
– Има у Србији малих и микро предузећа, али шта у европским и светским оквирима значи 50
запослених. Наше тржиште је мало, а ко хоће да извози, мора да уложи у технологију. Опет
долазимо на терен банкарства. Зато, можда, и не треба да чуди што је у једном мањем месту у
Србији, на наше питање чиме би желели да се баве, 65 одсто младих испитаника дало кратак и
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јасан одговор: „У општинској управи”. То свакако треба да нас забрине – поручио је Ненад
Поповић, директор Регионалне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља.
Своја пословна искуства представиле су две крагујевачке фирме средње величине –
„Милановић инжењеринг” и „Сунце Маринковић”, а неки од учесника овог крагујевачког скупа
биће присутни и на Копаоник бизнис форуму – „српском Давосу”, који се ове године одржава
од 8. до 10. марта.

Ђорђевић: За ФАП има наде
Извор:Танјуг
ПРИБОЈ - Влада Србије жели да спасе Фабрику аутомобила Прибој (ФАП), јер је ово предузеће
важно за нашу економију, али и Министарство одбране, изјавио је министар одбране Зоран
Ђорђевић, додајући да ће радницима, којима су заостале плате, бити исплаћене у наредних 10
дана.„Војска је определила део ФАП-а који је за нас занимљив и који ће за нас радити. Дали
смо им неке послове верујући да ће резултат бити позитиван, какав је сад. ФАП је крајем
прошле године добио два милиона евра да уради 21 камион за Војску Србију. Имају још неке
уговорене послове и мислим да су нова времена пред ФАП-ом”, рекао је Ђорђевић гостујући у
Дневнику западне Србије.
Ђорђевић, који је у суботу, заједно са делегацијом СДПР-а посетио ФАП, рекао је да ће бити
анализирано стање у овом предузећу, да ли се део може ставити у функцију СДПР, који би
могао да један свој део пресели у Прибој и производњу ради у ФАП-у.„СДПР доста производа
ради за извоз, а ФАП је близу луке Бар, има људство, простор, што би могло да буде од велике
користи”, објаснио је Ђорђевић.
Он је подсетио да камиони у војсци нису занављани од 80-тих година, додајући да је план да
ФАП, Застава камиони и Јумко Врање, буду три компаније ће се придружити одбрамбеној
индустрији у Србији.
Говорећи о градњи Фабрике стрељачке муниције у Узићима код Пожеге, министар каже да је
дошло до мањег кашњења због појаве клизишта.„Желимо да имамо стабилну фабрику и
желимо да буде на најбољи могући начин безбедна и за раднике. Биће то најмодернија
фабрика, као све западне фабрике и биће понос наше наменске индустрије”, истакао је
Ђорђевић.
Он је рекао да ће у наредном периоду акценат у свим компанијама одбрамбене индустрије бити
на безбедности и сигурности радника.„Желимо да на првом месту то променимо. Један од
примера је Слобода из Чачка која има најмодернију халу у којој запослени имају најбоље
услове, а и безбедност је на највишем нивоу”, изјавио је Ђорђевић.
Према његовим речима, све компаније наменске индустрије бележе успон и иду напред и
ниједна од њих више није у минусу.
Ђорђевић је рекао да Министарство одбране има стратегију и јасно зна шта хоће од војске у
наредних 10 година.„Прва ствар коју смо приметили и која је била најакутнија 2012. године,
јесте ваздухопловство и противваздухопловна одбрана. Први резултати се показују сада.
Држава је стала на ноге, држава се није задужила и управо разумевањем премијера, да јаку
економију мора да прати јака војска, која ће да пружи безбедност својим грађанима, али и
безбедност за улагање и све остало, јесте уложено у војску. Војска иде у позитивном смеру и то
се види”, рекао је Ђорђевић.
Ђорђевић је истакао да, концепција величине војске коју имамо задовољава безбедносне
изазове и претње који су за ову земљу.„Спремни смо да одговоримо на то и да бранимо нашу
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земљу. Желим да поручим грађанима да они морају да имају поверење да је војска спремна да
уради то, сваким даном све спремнија и боља”, нагласио је министар одбране.
Када је реч о касарнама које нису у функцији, Ђорђевић је рекао да је разговарао са премијером
Србије и добио одобрење да сачини нови предлог, додајући да ће у наредним данима бити
упућен ка Немањиној 11.„Раније је предност имала локална самоуправа која је то могла да купи
на пет година, у пет годишњих рата или 60 месечних. Нови предлог је да направимо нови
начин процене са Пореском управом и локалним самоуправама, у зависности од њихове
развијености, да буде одложено плаћање две године грејс период, плус осам година отплата. То
је укупно десет година”, рекао је министар одбране.
Према његовим речима, прве две године локална самоуправа под повољним околностима би
имала могућност неплаћања где би могла да одради детаљан урбанистички план, да привуче
неког инвеститора, нешто да ради, нешто и да прода и да после две године почне да отплаћује
војсци. „Тако би смо могли сву имовину која је вишак да продамо. Ако је будемо ставили у
функцију покренућемо и локалну самоуправу, а покренућемо и војску која ће у неком тренутку
почети да приходује од тога”, закључио је Ђорђевић – преноси Танјуг.

Престројавање у нашем банкарском сектору тек почело
Аутор:Е. Дн.
Повлачење европских банака из југоисточне Европе због високог нивоа проблематичних
кредита и укупњавање банкарског сектора у Србији било је очекивано, оцењују економисти.
Професор Економског факултета у Београду Бошко Живковић рекао је да није изненађење што
страни инвеститори продају банке Србији, а купују их домаћи бизнисмени.– Перспектива раста
банкарског система у земљама југоисточне Европе је слаба – рекао је Живковић. – Европске
банке су у проблемима и с релативно ниским капиталом, а решавање проблема у банкама у
југоисточној Европи би захтевало доста додатног капитала.
По његовим речима, Треба очекивати и даље повлачење евопских банака из југоисточне
Европе, па и Србије.– Странци су преузимали банке у Србији јер су били релативно повољни
услови. Како ће их водити домаћи инвеститори, у овом тренутку је тешко проценити – рекао је
Живковић.Економиста Иван Николић истакао је да је „концентрација на српском банкарском
тржишту мала и да се очекивало укрупњавање банака”.
– Укрупњавање је пожељно, а не видим проблем да то раде домаћи инвеститори, а посебно да
купују банке које су имале ограничене активности, а неке вероватно и проблеме у пословању –
оценио је Николић. Додао је да је укрупњавање „закон тржишта и позитиван процес јер ће
подићи перформансе и појачати конкуренцију међу банкама, а то ће донети добробит и
клијентима јер ће појефтинити кредите”.
– Искуство показује да страни власници нису увек успешни – рекао је Николић.Ове недеље су
две стране банке прешле у руке српских бизнисмена. Најпре је бизнисмен и власник компаније
„МК комерц” Миодраг Костић саопштио да је договорио куповину 100 одсто капитала грчке
Алфа банке.Алфа банка послује у Србији од 2002. године, када је купила Јубанку. Костић је
раније купио АИК банку, шесту у Србији по нето билансној суми у износу од 1,5 милијарди евра
на крају 2016. године, а власник је 20 одсто акција словеначке Горењске банке.
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Друга банка која је из иностраног власништва прешла у српско је Финдоместик Београд, коју су
купили власници крагујевачке Директне банке Андреј Јовановић и Бојан Миловановић.
Финдоместик Београд је део Финдоместик банке Италија, која је у саставу шире банкарске
групације БНП Париба. У банкарским круговима није тајна да још неколико власника страних
банака у Србији намерава да их прода и напусти ово тржиште.

Радници неће паре, после којих следи „доживотна казна”
Аутор:Љ. Малешевић

Мада је већ одавно јасно да у предузећима у реструктурирању, чија приватизација треба у
наредну годину-две да се заврши, има технолошког вишка и да је неминовност да део
запослених остатине без радног места, интересовање радника за отпремнине које је обезбедила
држава је веома мало. Од шест милијарди динара предвиђених за социјалне програме у
прошлој години за предузећа у реструктурирању, потрошене су три, а биће исплаћено још 500
милиона динара из Транзиционог фонда.
Министар за рад, запошљавање, борачку и социјалну политику Александар Вулин не спори да
постоји проблем мале заинтересованости запослених у предузећима у реструктурирање за
државни социјални програм, али то објашњава пре свега пропустом послодаваца па тек онда
радника који мисле да ће се „фирме неким чудом опоравити”.– Ми послодавце молимо, нису се
они јављали – истиче Вулин. – Не бисмо идзвојили толики новац да та предузећа могу да се
опораве и да почну да зарађују. Боље је прихватити добар социјални програм него чекати и на
крају остати без ичега.
Савез самосталних синдиката Србије слабу заинтересованост радника за државне отпремнине
види пре свега у казненим пеналима које доноси превремено пензионисање јер су они заправо
„доживотна казна” на коју запослени неће тако лако да пристану. То је и био разлог због којег
је СССС упутио Социјално-економском савету захтев да се укину пенали за превемено
пензионисање, односно за одлазак у пензију пре 65 година живота за све запослене. Лидер
СССС-а Љубисав Орбовић објашњава да запослени који због стечаја, технолошких вишкова
или болести морају да оду у пензију пре 65 година живота не смеју бити кажњени плаћањем
пенала којима им се узимају 2,5 пензије годишње.
– Пензије већине пензионера толико су мале да би им се на овај начин и додатно узимало. Ако
већ морају да буду кажњени, држава увођење пенала треба да орочи до 65 година живота, што
је горња граница за пензионисање и да их након тога укину за све – сматра Орбовић. – Управо
је такав предлог СССС упутио Социјално-економском савету. Свим радницима којима је остало
највише пет година до пензије треба укинути те казне. То је уједно и главни разлог што се
запослени у предузећима у реструктурирању не јављају за државни социјални програм. Јер,
уколико им недостаје неколико година до пуне пензије, могу да се пријаве на Тржиште рада од
шест месеци до годину, а онда морају у превремену пензију, која са собом носи пенале за сваки
недостајајући месец до пуне пензије.
Мора да се укине
Због всега што се дешава мора да укине члан 30 Закона о ПИО. Такав захтев СССС-а не смета
послодавцима у Србији и спремни су да га прихвате, под условом да држава за његову
реализацију има новца. Тим пре што је држава прошле године делу запослених који су
приликом проглашавања за технолошки вишак 2010. и 2011. године прихватили такозвану
опцију пет, која је подразумевала да ће ићи у пуну пензију за пет година.
Том приликом је држава на себе преузела да за 6.000 радника који су по том основу
проглашени технолошким вишком исплаћује разлику између износа старосне пензије коју би
остварили применом прописа који су важили када су отишли на Биро и почели да примају
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посебну новчану накнаду и износа остварене превремене старосне пензије. Тако сада тих 6.000
радника прима пуну пензију и на њих се не примењују казнени поени за превремени одлазак,
иако је закон у међувремену промењен и важи за све оне који немају 65 година живота.

Седа коса велика препрека за запослење
Аутор:Љ. Малешевић
Иако се сви између 15 и 65 година живота сматрају радно способнима, у Србији они
незапослени, који су из разноразних разлога остали без радног места а прешли су пету
деценију, тешко данас могу наћи нови посао и доћи до плате. По подацима Националне службе
за запошљавање, у новембру прошле године на евиденцији незапослених било је 79.528 особа
између 45 и 49 година, као и 82.269 између 50 и 54 године живота. Сви они су далеко од услова
за пензију, који се, узгред буди речено, сваке године померају и пензионерски дани су свима
много даљи, али исто тако су далеко и од радног места јер послодавци у Србији не желе да их
приме.
Иако држава даје посебне подстицаје послодавцима који запошљавају старије од пет деценија,
који се сматрају теже запошљивом категоријом и по методологији НСЗ-а, ретки су они који ту
могућност користе и који су спремни да седокосе али још увек радно способне приме у своје
фирме. Директор НСЗ-а Зоран Мартиновић сматра да томе доприноси и чињеница да је код
нас широк круг теже запошљивих категорија, што послодавцима даје могућност да бирају
између оног ко је до 30 година, односно између квалификованог и полуквалификованог, оног
ко је регистрован као вишак, или оног ко је старији од 50 година.
За разлику од њега, социолог Мирослав Ружица сматра да је тешко запошљавање старих
радника заправо последица широко распрострањених стереотипа и предрасуда о старијима.–
Најчешћи је став да старији слабије уче, да им је потребно више времена за тренинг, да су
склонији урушеном здрављу, другим речима, да ће одсуствовати с посла на трошак послодавца,
што је у анализима недоказано – оценио је Ружица.
– Међутим, доказано је да особа која остаје без могућности зараде постаје несигурна, губи
самопоуздање, а њена психичка нестабилност лоше утиче и на чланове породице. И, што је
видљиво, а што показују периферна истраживања, јесте замор материјала јер човек који је
одбијен 10-20 пута за неки посао, сигурно да 25. пут прилази новој могућности да тражи посао
или конкурише са страхом, несигурношћу и најчешће одустаје.
Стручњаци за радне односе указују на то да би због великог процента незапослених младих и
старијих од 50 година заправо могло доћи до тензије па чак и непријатељства јер би једни
другима могли бити конкуренција за радно место, тим пре што старији унапред знају да губе
због година живота. С друге стране, истиче се да је једна од највећих предности старијих
радника ипак искуство које имају, како животно, тако и професионално, да они боље познају
правила организационог понашања, да су самосталнији у раду па чак и да имају израженију
радну етику у односу на млађе. Но, старијим радницима који су остали без посла недостају
познавање нових технологија и струка прилагођена новом начину производње јер се често
дешава да оно за шта су се школовали и што су годинама радили данас више не постоји, а и ако
постоји, не ради се истом техником као некада.
Ипак, велики део незапослених старијих лица спреман је и под старе дана да седне у клупе и да
се преквалификује, доквалификује, обучи за ново радно место. Многи су то у протеклим година
и учинили, али и поред тога су им у конкуренцији с млађим незапосленима шансе и даље мале,
а доказ за то је и даље огроман број незапосених лица изнад 45 година живота.
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Ђорђевић: За ФАП има наде
Извор:Танјуг
Влада Србије жели да спасе Фабрику аутомобила Прибој (ФАП), јер је ово предузеће важно за
нашу економију, али и Министарство одбране, изјавио је министар одбране Зоран Ђорђевић,
додајући да ће радницима, којима су заостале плате, бити исплаћене у наредних 10 дана.
"Војска је определила део ФАП-а који је за нас занимљив и који ће за нас радити. Дали смо им
неке послове верујући да ће резултат бити позитиван, какав је сад. ФАП је крајем прошле
године добио два милиона евра да уради 21 камион за Војску Србију. Имају још неке уговорене
послове и мислим да су нова времена пред ФАП-ом", рекао је Ђорђевић гостујући у Дневнику
западне Србије.
Ђорђевић, који је у суботу, заједно са делегацијом СДПР-а посетио ФАП, рекао је да ће бити
анализирано стање у овом предузећу, да ли се део може ставити у функцију СДПР, који би
могао да један свој део пресели у Прибој и производњу ради у ФАП-у.
"СДПР доста производа ради за извоз, а ФАП је близу луке Бар, има људство, простор, што би
могло да буде од велике користи", објаснио је Ђорђевић.
Он је подсетио да камиони у војсци нису занављани од 80-тих година, додајући да је план да
ФАП, Застава камиони и Јумко Врање, буду три компаније ће се придружити одбрамбеној
индустрији у Србији.
Говорећи о градњи Фабрике стрељачке муниције у Узићима код Пожеге, министар каже да је
дошло до мањег кашњења због појаве клизишта.
"Желимо да имамо стабилну фабрику и желимо да буде на најбољи могући начин безбедна и за
раднике. Биће то најмодернија фабрика, као све западне фабрике и биће понос наше наменске
индустрије", истакао је Ђорђевић.
Он је рекао да ће у наредном периоду акценат у свим компанијама одбрамбене индустрије бити
на безбедности и сигурности радника.
"Желимо да на првом месту то променимо. Један од примера је Слобода из Чачка која има
најмодернију халу у којој запослени имају најбоље услове, а и безбедност је на највишем
нивоу", изјавио је Ђорђевић.
Према његовим речима, све компаније наменске индустрије бележе успон и иду напред и
ниједна од њих више није у минусу.
Ђорђевић је рекао да Министарство одбране има стратегију и јасно зна шта хоће од војске у
наредних 10 година.
"Прва ствар коју смо приметили и која је била најакутнија 2012. године, јесте ваздухопловство
и противваздухопловна одбрана. Први резултати се показују сада. Држава је стала на ноге,
држава се није задужила и управо разумевањем премијера, да јаку економију мора да прати
јака војска, која ће да пружи безбедност својим грађанима, али и безбедност за улагање и све
остало, јесте уложено у војску. Војска иде у позитивном смеру и то се види", рекао је Ђорђевић.
Ђорђевић је истакао да, концепција величине војске коју имамо задовољава безбедносне
изазове и претње који су за ову земљу.
"Спремни смо да одговоримо на то и да бранимо нашу земљу. Желим да поручим грађанима да
они морају да имају поверење да је војска спремна да уради то, сваким даном све спремнија и
боља", нагласио је министар одбране.
Када је реч о касарнама које нису у функцији, Ђорђевић је рекао да је разговарао са премијером
Србије и добио одобрење да сачини нови предлог, додајући да ће у наредним данима бити
упућен ка Немањиној 11.
"Раније је предност имала локална самоуправа која је то могла да купи на пет година, у пет
годишњих рата или 60 месечних. Нови предлог је да направимо нови начин процене са
Пореском управом и локланим самоуправама, у зависности од њихове развијености, да буде
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одложено плаћање две године грејс период, плус осам година отплата. То је укупно десет
година", рекао је министар одбране.
Према његовим речима, прве две године локална самоуправа под повољним околностима би
имала могућност неплаћања где би могла да одради детаљан урбанистички план, да привуче
неког инвеститора, нешто да ради, нешто и да прода и да после две године почне да отплаћује
војсци.
"Тако би смо могли сву имовину која је вишак да продамо. Ако је будемо ставили у функциију
покренућемо и локлану самоуправу, а покренућемо и војску која ће у неком тренутку почети да
приходује од тога", закључио је Ђорђевић.

За две године Србија у првих 20 на Дуинг бизнис листи
Извор:Танјуг

Србија би за две године могла још више да поправи положај на Дуинг бизнис листи и са 47.
места уђе међу 20 најуспешнијих држава по условима пословања, саопштило је данас
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфратруктуре.
Тај циљ зацртан је у Програму за унапређење Србије на листи, који је са Акционим планом за
2017. и 2018. годину усвојила Влада Србије.
- Србија је много постигла у поправљању услова пословања, и ове године ушла у "Топ 10
земаља света" по спроведним реформама. Али, желимо још више - каже ресорна министарка
Зорана Михајловић, која је и председница министарске Радне групе за унапређење Србије на
Дуинг бизнис листи.
Она је додала да ће законом о "е-пословању" привредицима још више бити олакшано
пословање, јер ће услуге држави моћи ће да плаћају електронски, а уместо на шалтерима
документа ће моћи да се предају и архивирају у електронском облику.
Када је реч о електронским дозволама, Михајловић је истакла да оне треба да постану модел
начина рада администрације, јер обезбеђују транспарентност, ефикасност и одговорност јавне
управе, за шта Светска банка даје највише оцене.
Она је нагласила и да би ускоро могле да буду усвојене измене Закона о државном премеру и
катастру, које би омогућиле да упис имовине не траје дуже од неколико дана.
Први од три приортеита у овој години биће реформа катастра и скраћење процедура и времена
за упис права својине са 21 на пет дана.
Други је убрзавање поступка од подношења захтева за локацијске услове до укњижбе, како би
са садашних 156 дана поступак био завршен за 100 дана, док је трећи увођење електронског
оснивања фирме у Агенцији за привредне регистре.
Како се наводи у саопштењу, програмом су предвиђене и мере за смањење трошкова
пословања, као што су укидање печата, снижавање таксе за упис права својине у катастру за 40
одсто, смањење трошкова наплате потраживања за четвртину.
Такође, предвиђене су и наплата таксе за употребну дозволу према стварним трошковима за
издавање и укидање накнаде за заштиту животне средине по квадрату пословног простора.
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Помак у пословању привреде требало би да донесе и успостављање електронског система за
пријаву пореза на имовину за фирме које воде пословне књиге, система електронског
царињења, као и аутоматизација повраћаја ПДВ-а који ће бити скраћен са осам на шест недеља.
Предложено је и да током 2017. буде припремљен модел за смањење пореза и доприноса на
зараде, скраћени рокови за стечајни поступак, укидање фирмарине и њено интегрисање у
порез на имовину и олакшано добијање прикључка на електричну мрежу.
Овај програм припремила је Радна група за унапређење позиције Србије на листи Светске
банке, а на програму су радили и НАЛЕД, УСАИД, Пројекат за боље услове пословања и
Републички секретаријат за јавне политике.

"Нова времена пред ФАП-ом, плате за 10 дана"
Извор:Танјуг
Прибој -- Влада Србије жели да спасе Фабрику аутомобила Прибој (ФАП), јер је ово предузеће
важно за нашу економију, али и Министарство одбране.
То је изјавио је министар одбране Зоран Ђорђевић, додајући да ће радницима, којима су
заостале плате, бити исплаћене у наредних 10 дана.
"Војска је определила део ФАП-а који је за нас занимљив и који ће за нас радити. Дали смо им
неке послове верујући да ће резултат бити позитиван, какав је сад. ФАП је крајем прошле
године добио два милиона евра да уради 21 камион за Војску Србију. Имају још неке уговорене
послове и мислим да су нова времена пред ФАП-ом", рекао је Ђорђевић гостујући у Дневнику
западне Србије.
Ђорђевић, који је у суботу, заједно са делегацијом СДПР-а посетио ФАП, рекао је да ће бити
анализирано стање у овом предузећу, да ли се део може ставити у функцију СДПР,
који би могао да један свој део пресели у Прибој и производњу ради у ФАП-у.
"СДПР доста производа ради за извоз, а ФАП је близу луке Бар, има људство, простор, што
би могло да буде од велике користи", објаснио је Ђорђевић.
Он је подсетио да камиони у војсци нису занављани од 80-тих година, додајући да је план да
ФАП, Застава камиони и Јумко Врање, буду три компаније ће се придружити
одбрамбеној индустрији у Србији.
Говорећи о градњи Фабрике стрељачке муниције у Узићима код Пожеге, министар
каже да је дошло до мањег кашњења због појаве клизишта.
"Желимо да имамо стабилну фабрику и желимо да буде на најбољи могући начин безбедна и за
раднике. Биће то најмодернија фабрика, као све западне фабрике и биће понос наше наменске
индустрије", истакао је Ђорђевић.
Он је рекао да ће у наредном периоду акценат у свим компанијама одбрамбене индустрије бити
на безбедности и сигурности радника.
"Желимо да на првом месту то променимо. Један од примера је Слобода из Чачка која има
најмодернију халу у којој запослени имају најбоље услове, а и безбедност је на највишем
нивоу", изјавио је Ђорђевић.
Према његовим речима, све компаније наменске индустрије бележе успон и иду
напред и ниједна од њих више није у минусу.
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Ђорђевић је рекао да Министарство одбране има стратегију и јасно зна шта хоће од војске у
наредних 10 година.
"Прва ствар коју смо приметили и која је била најакутнија 2012. године, јесте
ваздухопловство и противваздухопловна одбрана. Први резултати се показују сада.
Држава је стала на ноге, држава се није задужила и управо разумевањем премијера, да јаку
економију мора да прати јака војска, која ће да пружи безбедност својим грађанима, али и
безбедност за улагање и све остало, јесте уложено у војску. Војска иде у позитивном смеру и
то се види", рекао је Ђорђевић.
Ђорђевић је истакао да, концепција величине војске коју имамо задовољава безбедносне
изазове и претње који су за ову земљу.
"Спремни смо да одговоримо на то и да бранимо нашу земљу. Желим да поручим грађанима
да они морају да имају поверење да је војска спремна да уради то, сваким даном све
спремнија и боља", нагласио је министар одбране.
Када је реч о касарнама које нису у функцији, Ђорђевић је рекао да је разговарао са премијером
Србије и добио одобрење да сачини нови предлог, додајући да ће у наредним данима бити
упућен ка Немањиној 11.
"Раније је предност имала локална самоуправа која је то могла да купи на пет година, у пет
годишњих рата или 60 месечних. Нови предлог је да направимо нови начин процене са
Пореском управом и локланим самоуправама, у зависности од њихове развијености, да буде
одложено плаћање две године грејс период, плус осам година отплата. То је укупно десет
година", рекао је министар одбране.
Према његовим речима, прве две године локална самоуправа под повољним околностима би
имала могућност неплаћања где би могла да одради детаљан урбанистички план, да привуче
неког инвеститора, нешто да ради, нешто и да прода и да после две године почне да отплаћује
војсци.
"Тако би смо могли сву имовину која је вишак да продамо. Ако је будемо ставили у функциију
покренућемо и локлану самоуправу, а покренућемо и војску која ће у неком тренутку
почети да приходује од тога", закључио је Ђорђевић.

У Новом Саду протест полицајаца
Извор:Бета
Синдикат српске полиције организоваће данас у пет до 12 протест испред зграде суда у Новом
Саду, како би затражил бољу судску заштиту, уз поруку да не желе да буду "глинени голубови".
Представници Синдиката српске полиције казали су да је повод за протест недавно пребијање
новосадског жандарма и оптужили судове да примењују благу казнену политику према
нападачима на полицајце.
Председник Синдиката српске полиције Лазар Ранитовић изјавио је раније да полицајци
захтевају да се не дешава више да вишеструки прекршиоци закона шетају слободно, као и да се
"прекине с величањем криминалаца у медијима".
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Синдикат ће затражити и да се тужилаштво и судови изјасне да ли им је потребна заштита, ако
због страха изричу казне испод законског минимума или ослобађају криминалце.
Организатори су најавили да ће протесту присуствовати више стотина полицајаца из свих
делова Србије и додали да су подршку добили и од других синдикалних организација из МУПа Србије.

Да ли ће бити пенала за одлазак у превремену пензију?
Извор: Бета
Социјално-економски савет требало би на идућој седници да разматра предлог о укидању
пенала за одлазак у пензију пре напуњених 65 година живота, пишу данас Вечерње новости.
Како лист наводи, ту иницијативу поднео је 2015. године Савез самосталних синдиката Србије,
али из различитих разлога није стигла на дневни ред.
Потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије Душко Вуковић рекао је да се због
опструкције о том предлогу није раније расправљало, иако је стално на дневном реду.
„Некоме ко има 40 година радног стажа и плаћао је доприносе све време рада неправедно је да
се када оде у пензију пре 65 година старости обрачунавају казнени поени“, рекао је Вуковић.
Он је казао да је у реду, ако је држава у кризи, да се, док особа не напуни законом прописан
број година, умањи пензија, али чим се услов испуни треба дати пуну пензију.
Влада Србије би, према његовим речима, требало да разматра и иницијативу и да предложи
амандман на Закон о пензијско-инвалидском осигурању.
Према рачуници Самосталног синдиката, пензионери казненим поенима губе око две и по
пензије годишње.
Закон предвидја да се будућим пензионерима за сваки месец недостатка стажа или година
живота пензија умањује 0,34 одсто. То је трајно умањење које максимално може да износи до
20,4 процента годишње
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