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Синдикати РТБ-а: Одлазак радника само уз 600 до 800 евра по години
стажа
Извор:Бета
Представници синдиката у Рударско-топионичарском басену Бор саопштили су да нису
обавештени о преговорима Владе Србије са кинеском компанијом о приватизацији РТБ-а, и
поручили да ће фирма моћи да се ослободи вишка запослених само уз стимулативне
отпремнине од 600 до 800 евра по години стажа.
Председник Самосталног синдиката РТБ-а Драган Алексић истакао је да ће се тражити
отпремнине као што су добили радници у државним и јавним предузећима.
"Ако су запослени у Електропривреди Сбије (ЕПС) и Нафтној индустрији Србије (НИС) могли
да добију високе отпремнине, мислим да и рудари из РТБ-а који раде на 700 метара испод
земље заслужују просечно 800 евра по години стажа", рекао је Алексић за агенцију Бета.
Председник синдиката Независност Драган Јанкуцић исткао је да, по Унапред припремљеном
плану реорганизације који је усвојио суд, РТБ не може осам година да отпусти раднике против
њихове воље и под условом да не прекрше радну дициплину.
"Због тога отпремнине морају бити довољно стимулативне да би запослени добровољно
прихватили раскид радног односа. Отпремнине не би смеле да буду мање од 600 евра", рекао је
Јанкуцић.
Сматра да би радници, а већина их је са стажом од 35-40 година, требало да добију и
обештећење због превременог одласка у пензију.
"Свака друга понуда би изазвала незадовољство запослених које сада аналитичари третирају
као омчу око врата државе, а заборављају када је била покретач развоја", напоменуо је
Јанкуцић.
У РТБ-у има 4.980 запослених, а по писању београдских медија, кинеска компанија која
преговара о преузимању тог прудузећа ће тражити да се преполови број радника.
Професор Економског факултета Љубодраг Савић оценио је да би приватизација РТБ-а по
принпу смедеревске Железаре, чију имовину је купио кинески Хестил, била једино решење.
"Ако кинеска компанија приватизује РТБ то је боље решење него да га купи нека компанија из
западних земаља зато што иза кинеске комапаније стоји држава и банке које ће то да подрже.
Осим тога кинеске фирме технолошки не заостају за онима са Запада", рекао је Савић.
Компанија РТБ је, према његовим речима, технолошки заостала, покидала је везе са
добављачима и не успева да плати ни струју у тренутку када је цена бакра око 6.000 долара по
тони.
"Кина је солидан партнер и сходно пројекту 'Нови пут свиле' жели да стигне на европско
тржиште, купила је грчку луку Пиреј, у Будимпешти је основала инвестициони центар, гради
брзе пруге ... и размишља 50 година унапред", истакао је Савић и подсетио да та земља троши
трећину светских извора енергије и сировина.
Додао је да за разлику од Железаре, РТБ има потенцијал, а Србија нема много адута у
преговорима око цене, па не треба очекивати историјски приход од приватизације.
Министар привреде Горан Кнежевић изјавио је да је потребно да се у РТБ-у ураде рударскогеолошке анализе поља на којима је руда и да се после тога може започети приватизација.
РТБ је објавио јавни позив за избор управљачког менаџмента који је отворен до 28. априла, а
Кнежевић је рекао да очекује да професионални менаџмент буде само један транзициони
период, док не крене процес приватизације.
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Тој борској компанији је у складу са Унапред припремљеним планом реорганизације отписан
дуг од око 900 милиона евра и сада је оптерећена са око 300 милиона евра дуга.

"Боље прихватити тешке услове него гомилати дугове"
Пише: М. Н. Стевановић

Колики је дуг Рударско топионичарског басена Бор који би држава требало да преузме уколико
преговори о приватизацији или стратешком партнерству са Кинезима буду успешни, за сада је
само предмет спекулација јер ни након усвајања УППР-а задуживање није заустављено.
То је додатни мотив да се што је могуће пре у Басен доведе страни партнер, чак и по цену да он
не прихвати астрономске минусе. И Међународни монетарни фонд је дао Србији рок до јуна да
то питање реши, а разлог је што се уместо смањења, дуг РТБ-а само за струју током прошле
године увећао, што ланчано отежава и реформе у ЕПС-у.
Када је средином прошле године усвојен УППР за све три целине и Групу РТБ Бор, у старту је
речено да ће бити отписано око милијарду евра дуга државним повериоцима попут Пореске
управе, Фонда за развој али и јавним предузећима. Преостали износ од око 900 милиона евра
требало би да се исплати током наредне деценије уз грејс период од годину дана. Томе треба
додати и комерцијалне дугове, мада је већина њих "покривена" кредитима за које је
гарантовала држава.
Међутим, у првих неколико месеци од увођења УППР-а, дугови се увећавају а држава, иако је
требало да уђе у власничку структуру по основу преузетих обавеза, то још није учинила. Тако се
сва предузећа на АПР-у још воде као друштвена, што менаџменту омогућава да избегне низ
обавеза које би као државна имала. Између осталог, ни на АПР-у нити на сајту РТБ не може се
пронаћи податак ко се налази у надзорним одборима ни ко управља реализацијом УППР-а,
кредити се узимају а да о томе нема јавних података као ни о набавкама, где се милионске
трансакције уговарају слободном погодбом, о чему је Данас недавно писао.
Консултант за улагања Милан Ковачевић потврђује да не постоји рачуница колико ће пореске
обвезнике коштати уколико Кинези преузму борски басен, јер код нас није обичај да држава
даје податке и неке од показатеља за прошлу годину сазнаћемо са великим закашњењем, тек
на јесен.
- Тако сада није могуће проценити колико ћемо платити да Кинези преузму РТБ, али је
чињеница да друга опција не постоји. Кина је још увек мудра и организована држава, верујем
да ће бити спремни да купе само имовину, да дефинишу рокове за договорене циљеве а потом
наставити производњу док ће дугови остати нама. Истина је да наш систем не одбацује
могућност да се сами организујемо и поправимо "крвну слику" на пример неке фирме из
хемијског комплекса или Галенику.
Али, то по правилу буде задатак Владе, она га повери ресорном министарству, оно партијски
заслужном кадру, и на крају имате фирму која не може да се извуче из дугова - каже Ковачевић
за Данас и додаје да је вероватно боље прихватити и тешке услове које страни партнер
вероватно поставља, него да се садашње стање настави.
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Запослени
У медијима се помиње и да ће кинеска страна као један од услова затражити смањење
садашњег броја од око 5.000 запослених, што би највећим делом погодило "развијену"
администрацију међу којом се може пронаћи велики број пензионера који раде по уговору и
радника на одређено. Истовремено, бројни су запослени који се жале на мобинг, нису ретка
отпуштања ако се неко укаже на сумњив уговор, ни промене радног места и коефицијента када
запослени истакну неки проблем, због чега је недавно и један од сада бивших директора у знак
протеста штрајковао глађу испред дирекције фирме, на тадашњих минус девет степени.

Граду не може власништво над РТК
Пише: З.Р.

Запослени у Радио-телевизији Крагујевац (РТК), чија је приватизација поништена крајем
јануара, организоваће од сутра до 12. марта потписивање петиције за подршку опстанку ове
регионалне медијске куће коју ће послати на адресу града и министарстава привреде и
информисања.
Јавни позив за нову приватизацију Радио-телевизије Крагујевац објављен је 24. фебруара, а 27.
март је рок за прикупљање писама о заинтересованости за учешће у поступку приватизације
РТК.
У РТК су рекли да је у надлежним министарствима недавно одбијен предлог градоначелника
Крагујевца Радомира Николића да градска управа привремено преузме управљање и део
власништва над РТК, зарад припреме ове медијске куће за нову приватизацију до краја 2017.
године. Истичу, притом, да има најава да ће Министарство привреде, највероватније током ове
седмице, у Радио телевизији Крагујевац да постави привременог заступника државног
капитала.

Руф: Значајни резултати економског програма Србије
Извор:Танјуг
- Економски програм Србије наставља да даје значајне резултате, а фискалне перформансе
премашују циљеве из програма реформи, запажања су шефа Мисије Међународног монетарног
фонда (ММФ) Џејмса Руфа по завршетку посете Београду.
"Привредни раст Србије је у 2016. години убрзао на 2,8 одсто, потпомогнут растом инвестиција,
извоза и запошљавања, док је дефицит опште државе смањен на 1,4 одсто БДП-а, што је
најнижи ниво од 2005. године", наводи се у саопштењу Руфа објављеном на званичној
интернет страници ММФ-а.
Делегација ММФ, на челу са Руфом, боравила је од 27. фебруара до данас у техничкој посети
Београду, између две контроле текућег трогодишњег аранжмана из предострожности,
склопљеног у фебруару 2015. године.
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"Дуг опште државе је смањен на 74 одсто БДП-а у 2016. години, а посебно је важно и што је
незапосленост у снажном тренду пада, као и ненаплативи (НЛП) зајмови у банкарском
сектору", оценио је Руф.
Како додаје, средњорочне макроекономске перспективе су позитивне, уз пројектовани раст
БДП-а од 3,0 одсто у 2017. години и очекивани останак инфлације унутар циљаног распона.
Он је навео да је мисија ММФ-а указала на потребу пуне имплементације реформског
програма, како би се учврстили добри макроекономски резултати, смањили фискални ризици
проистекли из државних предузећа, додатно ојачала финансијска стабилности и повећао
средњорочни привредни раст Србије и запошљавање.
Мисија ММФ је, како додаје Руф, указала и на значај пуне имплементације планираних
реформи јавне администрације, укључујући области здравства, образовања и пореске управе,
као и мера за јачање процеса управљања јавним инвеститицијама.
"Делегација Фонда је размотрила и текуће планове за решавање или реструктурирање
проблематичних државних предузећа, нарочито у рударском и енергетском сектору, као и
ефикасност мера за отклањање заосталих обавеза у сектору енергетике и здравства", наводи се
у саопштењу.
Разговори о седмој ревизији аранжмана започеће, према плану, током наредне посете у мају,
наводе у ММФ.

Фискални савет: Циљеви фискалне консолидације надмашени
Извор:Танјуг

Влада Србије је постављене циљеве фискалне консолидације за период 2015-2017. практично
већ остварила, па и надмашила, иако смо тек на почетку последње године на коју се односи
иницијални план, оцењује Фискални савет.
Влада је планирала да фискални дефицит са 6,6 одсто бруто домаћег производа (БДП) у 2014.
умањи на 3,8 процената БДП-а ове године, што је требало да стабилизује јавни дуг на око 78
одсто БДП-а на крају периода, подсећа Фискални савет у документу припремљеном за
Копаоник бизнис форум, који ће вечерас бити свечано отворен.
"Дефицит опште државе у 2017. требало би да износи 1,7 посто БДП-а, што је за око 750
млилиона евра мање него што је било планирано крајем 2014", констатује савет.
Такође, како предочава, раст јавног дуга заустављен је већ у 2016, а последње пројекције указују
на то да ће на крају 2017. износити око 73 процента БДП-а, што је за великих пет процентних
поена БДП-а или 1,8 милијарди евра мање него што се предвиђало.
У документу се значајан успех фискалне консолидације приписује изузетно доброј наплати
јавних прихода, који ће у 2017. бити за око 1,4 милијарде евра већи у односу на иницијалне
пројекције - чиме су више него надокнађене све пропуштене уштеде у смањењу плата и дела
пензија, јер је инфлација у читавом периоду била знатно нижа од прогнозиране.
Убедљиво највећи допринос у овако снажном расту јавних прихода имала је ефикаснија
пореска наплата (700-800 милиона евра), захваљујући добро таргетираним ад хок мерама за
сузбијање сиве економије које је Пореска управа спроводила на терену.
Фискални савет, међутим, указује на кашњење с реформама јавних предузећа и завршетком
приватизације државних предузећа, што, оцењују, представља ризик који би у наредним
годинама могао да поништи досадашње резултате фискалне консолидације.
Успешно спровођење реформи требало је да знатно побољша структуру јавних расхода и њихов
ниво прилагоди снази домаће привреде, умањи фискалне ризике у будућности и пружи
подршку за висок и одржив привредни раст у средњем и дугом року, а то се, према анализама
Фискалног савета, још није десило.
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Лоше иде и с рационализацијом броја запослених у општој држави - иако је било предвиђено
смањење броја запослених за 75.000, последњи подаци указују на то да је број запослених
заиста смањен свега за око 17.000, пише Фискални савет.
Остварено је, стога, тек нешто више од половине првобитно планираних уштеда, због чега ће
јавни расходи у последњој години спроводења програма бити, процењује Савет, већи у односу
на иницијални план за око 650 милиона евра.
Све ово, сматра Савет, указује да бољи економски и фискални трендови нису још увек разлог за
пуно задовољство, већ да их треба посматрати као ретку прилику за спровођење структурних
реформи у нешто повољнијем окружењу и без непосредног притиска избијања кризе.
Уколико се указана прилика сада пропусти, неопходне реформе ће се спроводити у
неповољнијем окружењу и самим тим представљаће далеко већи изазов, закључује се у
документу Фискалног савета.

„Путокази” кроз дуално образовање воде до посла
Аутор:Д. Д.
- Дуално образовање је од изузетне важности за државу Србију, развој наше економије и
будућност младих људи и Министарство је последњих месеци интензивно радило на креирању
нових профила, тако да смо, кренувши од само три пре три месеца, данас већ на девет профила,
а до краја године биће их између 20 и 30 - рекао је министар просвете Младен Шарчевић ,
отварајући на Новосадском сајму 12. Међународни сајам образовања „Путокази”. Успостављена је и сарадња школа и компанија, тако да су у дуално образовање већ укључене 62
компаније, а заинтересовано је још њих 77.
По речима министра Шарчевића, Министарство просвете, науке и технолошког развоја на
Сајму ће представити примену модела дуалног образовања, заступљеног у школама и на
факултетима широм Србије. Посетиоцима Сајма школе ће приказати проверене моделе развоја
ученика, који ће по завршетку свог средњошколског образовања, гимназијског или стручног,
бити спремни да знања стечена у школи користе у сложеним условима живота и рада. А да се
прича о дуалном образовању не завршава на средњошколском нивоу образовања, својим
представљањем на штанду Министарства приказаће факултети из Београда, Ниша и
Зрењанина. Последњег дана Сајма, примену модела дуалног образовања у области
пољопривреде представиће средње школе из Шапца, Ваљева, Свилајнца и Пожаревца.
- Сви смо овде окупљени око пројекта ширења знања као највећег човековог потенцијала рекао је покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност
професор др Зоран Милошевић. – И, мада су образовање, наука и њихово повезивање са
привредном део наших стремљења не смемо заборавити и васпитну компоненту, јер важно је
да креирамо и добре људе.
Покрајински секретар за образовање прописе, управу и националне мањине-заједнице Михаљ
Њилаш напоменуо је да ће ове године, први пут, захваљујући финансијској помоћи овог
секретаријата, на сајам доћи и 8.000 средњошколаца из 67 школа у Војводини, како би кроз
сајамску понуду лакше изабрали свој даљи образовни пут.
- Између два сајма многе ствари су се промениле и Нови Сад више није само домаћин ове
манифестације, него само искорачили корак даље и постали европска престоница културе
2021. - рекао је градоначелник Новог Сада Милош Вучевић. - За нас је то шанса да постанемо
бољи, да побољшамо постојеће и развијемо нове капацитете и мобилишемо све који воле Нови
Сад.
На Сајму образовања до 8. марта у Хали “Мастер” Новосадског сајма, поред дуалног
образовања, биће промовисано образовање за све и доживотно образовање. Национална
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служба за запошљавање на свом штанду тестираће и усмеравати ученике како би утврдили
њихове афинитете за наставак школовања. На „Путоказима” ће наступити и сви факултети
Новосадског универзитета, као и три научна института, приватни факултети, високе и средње
школе са територије Војводине, а образовну понуду својих земаља ће промовисати и Амбасада
Канаде и Француски институт у Србији.
Посетиоце „Путоказа” с дуалним образовањем кроз „Креативну радионицу” упознаће и
Удружење “Мејкер”, а средњошколци ће учествовати и у израдама макета робота, биће обучени
за 3Д штампу, а биће им презентовани како у настави могу да се примењују Ардуино и
Распберрy Пи микроконтролери, кроз израду занимљивих и једноставних пројеката. Богат
програм на овом сајму припремило је и Удружење „Матица”, у чијој ће организацији бити
одржана трибина о месту родитеља у образовању детета и радионице за децу „Релакс кидс
програм”.Образовно методички центар „Катедра” представиће ближе подручје рада права и
економије.
И овогодишњи Сајам образовања подржавају Министарство просвете, науке и технолошког
развоја, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност и
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице, а генерални спонзор је Ђенерали осигурање Србија. Радно време Сајма је од 10 до 19
часова, а улаз је слободан.

Аустријској Аграни одобрено преузимање Сунока
Извор:Бета
Комисија за заштиту конкуренције Србије одобрила је аустријској компанији Аграна да
преузме предузеће Суноко из Новог Сада које је власник неколико шећерана у Србији.
Како је објавила Комисија, оцењено је да та концентрација власништва неће изазвати
значајније промене структуре на тржишту производње, откупа и прераде шећерне репе,
производње и велепродаје шећера од шећерне репе у Србији.
Компанија Аграна у Србији се бави само велепродајом шећера, али изузетно малих количина.
Комисија за заштиту конкуренције је подсетила да је Суноку у августу 2016. године условно
одобрила да преузме шећерану у Сенти која је била у власништву италијанске фирме Стар, уз
обавезу да редовно извештава о променама у производњи и продаји, као и цени шећера, и те
мере и даље остају на снази.
Компанија Аграна је регионални лидер у производњи шећера, а део је највећег произвођача
шећера у Европи, немачког Сидцукера (Суезуцкер). Послује у Аустрији, Босни и Херцеговини,
Румунији, Словачкој, Чешкој и Мађарској, а до сада је у Србији у продаји шећера имала удео на
тржишту мање од један одсто.
Суноко је у саставу МК групе чији је власник Миодраг Костић, а осим шећеране у Сенти има
још три фабрике у Србији - у Врбасу, Пећинцима и Ковачици и највећи је домаћи произвођач и
извозник шећера.
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МК група је прошле године објавила да је потписала предуговор о стратешком партнерству са
Аграном, наводећи да ће 2017. године у ЕУ бити спроведене радикалне мере реформе у
индустрији шећера јер ће бити укинуте квоте.
"Ово ће водити до значајних промена и само најпродуктивнији европски произвођачи ће имати
перспективу. Због тога компанија Суноко види своју будућност са највећим произвођачем у
Европи", навела је тада МК група и оценила да ће од тог партнерства корист имати
произвођачи шећерне репе у Србији јер ће бити донето најновије знање које ће омогућити
подизање приноса.

Синдикати РТБ Бор: Вишак иде само уз отпремнине до 800 евра
Извор:Бета

Представници синдиката у Рударско-топионичарском басену (РТБ) Бор саопштили су да нису
обавештени о преговорима Владе Србије са кинеском компанијом о приватизацији РТБ-а, и
поручили да ће фирма моћи да се ослободи вишка запослених само уз стимулативне
отпремнине од 600 до 800 евра по години стажа.
Председник Самосталног синдиката РТБ-а Драган Алексић истакао је да ће се тражити
отпремнине као што су добили радници у државним и јавним предузећима.
"Ако су запослени у Електропривреди Сбије (ЕПС) и Нафтној индустрији Србије (НИС) могли
да добију високе отпремнине, мислим да и рудари из РТБ-а који раде на 700 метара испод
земље заслужују просечно 800 евра по години стажа", рекао је Алексић за агенцију Бета.
Председник синдиката Независност Драган Јанкуцић исткао је да, по Унапред припремљеном
плану реорганизације који је усвојио суд, РТБ не може осам година да отпусти раднике против
њихове воље и под условом да не прекрше радну дициплину.
"Због тога отпремнине морају бити довољно стимулативне да би запослени добровољно
прихватили раскид радног односа. Отпремнине не би смеле да буду мање од 600 евра", рекао је
Јанкуцић.
Он је додао да би радници, а већина их је са стажом од 35-40 година, требало да добију и
обештећење због превременог одласка у пензију.
"Свака друга понуда би изазвала незадовољство запослених које сада аналитичари третирају
као омчу око врата државе, а заборављају када је била покретач развоја", рекао је Јанкуцић.
У РТБ-у има 4.980 запослених, а по писању београдских медија, кинеска компанија која
преговара о преузимању тог прудузећа ће тражити да се преполови број радника.
Професор Економског факултета Љубодраг Савић оценио је да би приватизација РТБ-а по
принципу смедеревске Железаре, чију имовину је купио кинески Хестил, била једино решење.
"Ако кинеска компанија приватизује РТБ то је боље решење него да га купи нека компанија из
западних земаља зато што иза кинеске комапаније стоји држава и банке које ће то да подрже.
Осим тога кинеске фирме технолошки не заостају за онима са Запада", рекао је Савић.
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Компанија РТБ је, према његовим речима, технолошки заостала, покидала је везе са
добављачима и не успева да плати ни струју у тренутку када је цена бакра око 6.000 долара по
тони.
"Кина је солидан партнер и сходно пројекту 'Нови пут свиле' жели да стигне на европско
тржиште, купила је грчку луку Пиреј, у Будимпешти је основала инвестициони центар, гради
брзе пруге ... и размишља 50 година унапред", рекао је Савић и истакао да та земља троши
трећину светских извора енергије и сировина.
Додао је да за разлику од Железаре, РТБ има потенцијал а Србија нема много адута у
преговорима око цене па не треба очекивати историјски приход од приватизације, али треба да
има у виду да продаје и експлоатационо право и да се могу очекивати приходи од рудне ренте.
Министар привреде Горан Кнежевић изјавио је да је потребно да се у РТБ-у ураде рударскогеолошке анализе поља на којима је руда и да се после тога може започети приватизација.
РТБ је објавио јавни позив за избор управљачког менаџмента који је отворен до 28. априла, а
Кнежевић је рекао да очекује да професионални менаџмент буде само један транзициони
период, док не крене процес приватизације.
Тој борској компанији је у складу са Унапред припремљеним планом реорганизације отписан
дуг од око 900 милиона евра и сада је оптерећена са око 300 милиона евра дуга.

Блумберг објавио Индекс беде: Србија на 8. месту у свету
Извор:Н1 Загреб

Блумберг је објавио пројекцију листе земаља према Индексу беде за 2017. годину, а према којој
је Србија на 8. месту.
Како су навели из Блумберга, прошла је година била година политичких шокова, а ове би се
године требало видети на који ће они начин утицати на глобалну економију. Индекс беде
направили су тако што су узели у обзир инфлацију и степен незапослености.
Венецуела је трећу годину заредом водећа у Индексу, па су је њени политички и економски
проблеми довели на прво место лествице најсиромашнијих земаља. На задњем је месту поново
Тајланд, а то има везе с њиховим јединственим начином мерења незапослености.
Према том индексу, Србија је на 8. месту, док се Хрватска сместила на дванаесто, што је једно
место више у односу на 2016. годину, кад је била на једанаестом месту.
Ово су најсиромашније земље у 2017. према Блумбергу:
1. Венецуела
2. Јужноафричка Република
3. Аргентина
4. Грчка
5. Турска
6. Шпанија
7. Украјина
8. Србија
9. Бразил
10. Уругвај
11. Колумбија
12. Хрватска
13. Италија
10

Ово су најбогатије земље у 2017. према Блоомбергу:
1. Тајланд
2. Сингапур
3. Швајцарска
4. Јапан
5. Исланд
6. Тајван
7. Данска
8. Израел
9. Јужна Кореја
10. Хонг Конг
11. Малезија
12. Вијетнам

ММФ: Добри резултати Србије, остају структурни изазови
Извор:Бета
Краткорочне макроекономске перспективе Србије су позитивне, али ризици и структурни
економски изазови остају, саопштио је Међународни монетарни фонд, на крају посете Србији
делегације предвођене Џејмсом Руфом.
Руф је у саопштењу оценио да је економски програм Србије дао добре резултате, да је раст
бруто домаћег производа у 2016. достигао 2,8 одсто, уз повећање инвестиција, извоза и
запослености. Истакнуто је и да су фискални показатељи бољи од циљаних, да је дефицит
смањен на 1,4 одсто БДП, што је најнижи ниво од 2005, да је јавни дуг пао на 74 одсто БДП у
2016, да незапосленост има тренд пада, као и ненаплативи зајмови у банкарском сектору.
Краткорочне макроекономске перспективе су позитивне и економски раст у 2017. прогнозира
се на три одсто, док се за инфлацију очекује да остане у оквиру пројектоване.
"Међутим, ризици и структурни економски изазови остају. У том смислу, мисија је указала на
потребу спровођења реформске агенде како би се учврстили тешко постигнути
макроекономски циљеви, смањили фискални ризици од стране државних предузећа, даље
ојачала финансијска стабилност и подстакли раст Србије на средњи рок и запосленост", наводи
се у саопштењу ММФ-а.
Мисија ММФ-а је посебно истакла значај пуне имплементације планиране реформе јавне
администрације, укључујући здравства, образовања и пореске службе, као и мера за
унапређење управљања јавним инвестицијама. Такође су оцењени планови за решење
проблема државних предузећа, посебно у рударском и енергетском сектору.
Мисија је разматрала и статус реформе финансијског сектора, укључујући спровођење
стратегије за решавање проблема ненаплативих зајмова и стратегије за државне банке,
саопштио је тим Фонда на крају посете Београду.
Наводи се да изражени ставови представљају погледе службеника ММФ који нужно не
одражавају ставове Борда директора Фонда.
Наредна посета мисије ММФ-а Србији поводом седме ревизије аранжмана планирана је за мај.
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Фискални савет: Србија далеко од високог привредног раста
Извор:ФоНет
И поред охрабрујућег напретка економских и фискалних кретања у 2015. и 2016, Србија је још
далеко од високих стопа привредног раста и од уређених и здравих јавних финансија, наводи се
у анализи Фискалног савета Србије.
Анализа је показала да побољшања привредног опоравка и умањења фискалног дефицита у
претходне две године великим делом почивају на краткорочним и непланираним чиниоцима,
који се лако исцрпљују, указује Фискални савет.
У раду "Фискална консолидација и привредни раст 2015-2017: план остварења и покретачи",
припремљеном за Копаоник бизнис форум, наводи се да су на двогодишњу привредну
активност знатно утицали спољни покретачи раста – снажан пад цене нафте и хране, смањење
каматних стопа на задуживање у еврима и бржи опоравак региона и Еврозоне.
Због тога су практично све земље региона, а не само Србија, у 2015. и 2016. имале раст БДП за
око 1 одсто већи од прогнозираног.
Фискални дефицит умањен је, пре свега, изненађујуће добром наплатом јавних прихода, док су
уштеде на јавним расходима углавном изостале, оцењено је у анализи.
Фискални ризици, који се нарочито односе на лоше пословање јавних и државних предузећа,
готово су непромењени у 2017. у односу на 2014.
Све ово указује да бољи економски и фискални трендови и даље нису разлог за
самозадовољство, већ да их треба посматрати као ретку прилику за спровођење реформи у
нешто повољнијем окружењу и без притиска кризе, саветује Фискални савет.
Србија је у 2016. години остварила раст БДП од 2,7 одсто, што је највише од избијања кризе
2008. Међутим, компаративна анализа показује да су и друге земље региона у 2016. бележиле
рекордан раст, који је био у просеку већи него у Србији, и то 3,6 одсто.
Заједничко сви земљама је то што су у 2015. и 2016. остваривале знатно већи раст него што је
било прогнозирано.
Неочекивана повећања привредног раста готово свих земаља у региону указују да на то нису
утицале само домаће економске политике, већ да су им знатно допринеле и неке повољне
међународне околности - пад цена сировина, нарочито нафте и гаса.
Остварени раст у Србији у 2015. и 2016. највероватније би био, баш као и других у региону, за
око 1 одсто нижи да га ванредно нису убрзали повољни међународни чиниоци.
До промене повољних међународних економских околности доћи ће пре или касније, а
привреда Србије још не задовољава услове за високи привредни раст без помоћи повољних
спољних покретача, упозорава Фискални савет.
Просечан раст БДП Србије од 2010. до 2016. био је око 0,5 одсто, док је у земаљама југоисточне
Европе био око 2,5, а у државама окружења око 2 процента. Само је Хрватска у претходних
седам година имала нижи привредни раст од Србије, наводи се у анализи Фискалног савета.
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БИЗНИС ФОРУМ: Како до привредног раста
Аутор:Д. И. К.
Традиционални 24. Копаоник Бизнис форум који почиње данас окупиће досад највећи број
учесника. Међу 1.000 најављених су високи државни званичници и утицајни пословни лидери
ОВОГОДИШЊИ 24. Копаоник бизнис форум који почиње данас, окупиће највише учесника
досад - више од 1.000. Током три дана државни званичници и пословни лидери у хотелу
"Гранд" на Копаонику разматраће програм реформи за Србију на тему "Шта се може научити
из прошлости и решења за будућност".
Биће одржано 20 панела, три пленарне сесије, четири специјална догађаја и две панел
презентације.
- Заједнички задатак учесника је критичко сагледавање економске политике Владе у протеклих
12 месеци - рекао је Александар Влаховић, председник Савеза економиста Србије. - Желимо да
јасно истакнемо позитивне резултате фискалне консолидације у претходној години и
истовремено да охрабримо Владу да много чвршће и одлучније у наредном периоду
имплементира мере структурних реформи.
Влаховић наглашава да Србија данас има "добро постављена макроекономска сидра: буџетски
дефицит је готово пет пута мањи у односу на 2014. годину, екстерна позиција Србије се из
године у годину поправља, а курс и инфлација су стабилни". Сматра да је сада основно питање
како постићи одрживи раст, а да се при томе сачува макроекономска стабилност.
Према програму, ове године је расправа подељена у три области. За данас је најављен панел
"Интелигентне инвестиције као нова агилност Владе после фискалне консолидације". Сутра ће
учесници разговарати о програму реализације реформи: Развој инфраструктуре,
реструктурирање јавног сектора и паметан раст, а у четвртак о одрживом и инклузивном
развоју - "Перспектива индустријских политика".
Закључци овогодишњег Форума биће сумирани у документу "Копаоник концензус 2017".
Копаоник бизнис форум традиционално организују Савез економиста Србије и Удружење
корпоративних директора Србије, а под покровитељством председника Владе Републике
Србије. Партнер Форума је компанија "Мастердкард".
ЧИТАВА ВЛАДА
УЧЕШЋЕ су потврдили премијер Александар Вучић и готово сви министри, као и
представници НБС, домаћих и страних привредника из банкарског, осигуравајућег, ИЦТ,
сектора трговине, туризма, енергетике, пољопривреде, фармацеутске индустрије... На форуму
ће бити присутни и амбасадори, дипломате, представници међународних финансијских
инвестиција, економски аналитичари, теоретичари и међународни експерти. Гости и учесници
Форума су и Џејмс Руф, шеф мисије ММФ-а за Србију и Елен Голдстајн, директор Светске банке
за западни Балкан.
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Економисти: Нисмо у позицији да постављамо услове
Извор:Танјуг
Држава и пословодство Рударско-топионичарског басена (РТБ) Бор нису у позицији да
постављају било какве услове и нема другог решења осим да то предузеће неко преузме и тиме
спречи даље гомилање губитака
БЕОГРАД - Држава и пословодство Рударско-топионичарског басена (РТБ) Бор нису у позицији
да постављају било какве услове и нема другог решења осим да то предузеће неко преузме и
тиме спречи даље гомилање губитака, уверен је економиста Саша Ђоговић.
Он је Танјугу, а коментаришући писање медија о томе да је за комбинат заинтересована једна
од пет највећих кинеских компанија, мада уз значајно отпуштање радника, казао да ће свако
преузимање РТБ-а морати да прати услове заинтересованих, а то, тврди, сигурно неће бити без
последица по грађане и пореске обвезнике.
Ђоговић сматра да ће грађани, односно порески обвезници у свакој варјанти, враћати дугове
РТБ Бора, а које је руководство тог предузећа "гомилало годинама уназад без икакве
одговорности и уз политичку подршку".
Међу условима које је наводно поставила кинеска компанија, како преносе медији, је и
отпуштање већег броја радника, при чему би трошкове социјалног програма сносила Србија,
али услов је и да њихов (кинески) менаџмент преузме комплетну контролу над РТБ-ом.
"Ми сада нисмо у позицији да постављамо услове. РТБ није у прилици да успоставља неке
захтеве већ мора да прихвати што му је понуђено да би опстао", наглашава Ђоговић.
Он тврди и да је требало много раније кренути у процес реструктурирања и проналажења
партнера, па чак, како каже, и стечај је за то предузеће могао да буде спас од гомилања
губитака.
"Добра вест је да су Кинези заинтересовани за РТБ, али то има лошу позадину, односно неће
проћи без последица, јер ћемо ми грађани као порески обвезници морати да враћамо дугове
тог предузећа који су се правили без икакве одговорности", приметио је Ђоговић.
И економиста Милан Ковачевић дели његово мишљење и сматра да преузимање РТБ Бора
оставља трошкове и дуговања те компаније грађанима и пореским обвезницима Србије.
Како каже, најважније је ипак што у овом случају није реч о куповини, већ о преузимању, због
чега би било добро да до тога дође у што скорије време.
Он сматра и да ће сигурно у целој тој причи бити компликација, јер међу четири предузећа у
оквиру РТБ Бора нема добре и јасне повезаности у техничком и информатичком смислу.
РТС-у је у међувремену у Министарству привреде потврђено да Влада Србије с кинеским
компанијама интензивно преговара о решењу за РТБ Бор по моделу сличном као у случају
Железаре Смедерево.
Према писању појединих медија, као најозбиљнији купац за РТБ помиње се кинеска компанија
"Пауер Чајна", једна од пет највећих у Кини, која се бави производњом угља, алуминијума,
изградњом железница и лука, а у свом власништву има хидро, термо и нуклеарне централе, као
и постројења за производњу нових извора енергије.
У 2016. компанија која иначе послује у 116 земаља, остварила је 44 милијарди долара прихода.
РТБ тренутно запошљава око 5.000 људи, процењује се да су дугови компаније око 300
милиона евра, те да их треба отплаћивати наредних осам година.
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Држава је у јулу прошле године спровела план реорганизације и отписала борској фирми 900
милиона евра дугова насталих још од шездесетих година прошлог века.
Премијер Александар Вучић у неколико је наврата говорио о РТБ Бору, наводећи признајући
да је то тренутно можда и највећи проблем српске привреде и балст за јавне финансије.
Не може нико други да узме РТБ осим Кинеза, они су у Конгу узели рудник бакра за 3,6
милијарди евра, нема ниједне друге земље која би могла толико да уложи. Пословаћемо с
губитком, све док компанију не преузму Кинези, рекао је Вучић.

80.000 запослених мање на државној каси
Аутор:С. БУЛАТОВИЋ
Током последње три године спроведена рационализација у јавној управи и предузећима.
Уштеда на платама око 100 милиона евра само у 2017, кажу у ресорном министарству
ВЕЛИКА отпуштања нису више на дневном реду Министарства државне управе и локалне
самоуправе. Наредних месеци приоритет ће бити реорганизација, пре свега просвете,
здравства, социјале и државне управе, тако да грађанима и привреди пружи више. Од краја
2013. до данас, према подацима овог министарства, запослених на неодређено у јавној управи и
у јавним предузећима, али и фирмама у реструктурирању, мање је за чак 80.000. А да
рационализација није спроведена, тврде у овом ресору, на плате би се у 2017. години
потрошило 100 милиона евра више.
Само државна управа и локална комунална предузећа су на крају 2013. године, од када је
ступила на снагу забрана запошљавања, бројали 38.000 радника не неодређено више него на
крају 2016. године. Рачуница Министарства државне управе и локалне самоуправе показује да
је због тога у 2016. години уштеђено 40 милиона евра.
- Највећу "жртву" су поднеле институције које су по међународним стандардима биле најмање
ефикасне, али су и у оквиру њих неке категорије биле заштићене - медицински радници у
здравству и инспекцијски надзор по министарствима - кажу у Министарству државне управе. У оквиру социјалне заштите, притисак је био на предимензионираним фондовима социјалног
осигурања, док су установе социјалне заштите остале "нетакнуте". Код просвете, постојала је
свест о фиксној технологији рада - број запослених је детерминисан бројем ученика, школа,
одељења, предмета и важећим нормама.
Следи реорганизација, а приоритет ће бити централна администрација, просвета и здравство,
али и социјална заштита и финансије. Радиће се на смањењу разгранате мреже филијала, јер су
оне, кажу надлежни, основане у неком другом времену.
АНГАЖУЈУ ПО ДРУГИМ ОСНОВАМА Подаци из Регистра запослених, објављени на сајту
Министарства финанасија, показују да "локал" није увек ишао на смањење радника, а радну
снагу су често увећавали ангажовањем - по другим основама. Јавно су доступни извештаји од
новембра 2013. до маја 2015. године. У овом периоду број запослених на неодређено у
општинама и градовима централне Србије мањи је за око 1.000 људи, запослених на одређено
је мање за око 550, али је зато ангажованих по другом основу више за 1.500. И укупна збир од
32.081 је заправо за 1.500 већи него годину и по раније. У Војводини је укупан збир мањи за око
1.300, али је и тамо за толико више ангажованих по другим основама.
Све што се усвоји, кажу у министарству, биће засновано на аргументима - првенствено на
препорукама детаљних анализа Светске банке, али и обимног знања које већ постоји у
ресорима.
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Најрационалније општине, а то су Сврљиг, Параћин и Коцељева, ове године ће моћи да упосле
нове људе. С друге стране, вишка се, између осталих, још нису одрекли у Смедервској Паланци
и Прокупљу.
- У последње четири године ми смо добили одобрење да запослимо само једног човека у
финансијама - рекао је недавно Саша Пауновић, председник општине Параћин. - Ми имамо
150 људи мање него што по закону имамо право да упослимо.
А слична ситуација је и у Пироту. Дуго већ, кажу, раде са мање запослених.
- Имамо 60 запослених мање него што нам закон омогућава и не дају нам дозволу да примимо
нове - каже Владан Васић, градоначелник Пирота. - Озбиљно је угрожен квалитет услуга.
Одлази нам квалитетан кадар, јер су људима годинама замрзнуте плате.
РАСХОДИ ПРЕМА БУЏЕТУ
Подаци из буџета Србије, у који улазе зараде запослених у државној управи, просвети,
здравству, полицији, не откривају јасну тенденцију, већ се мењају из године у годину.
Расходи за запослене су у 2013. били планирани на 266,22 милијарде динара. Годину касније
иста ставка је "тежила" 271,6 милијарди динара. Државна каса је у 2015. години за запослене
уписала расходе од 241,21 милијарду динара, али су они након тога наново почели да расту. У
2016. години ова ставка је планирана у износу од 251,55 милијарди динара, а за ову годину план
је достигао 253,76 милијарди динара. Треба напомениту да у те расходе улазе плате, доприноси,
али и остали расходи, као што су отпремнине.

Ратари: Посед не треба да одређује доприносе
Аутор:Ј. Ж. С.
Паори незадовољни начином на који се држава односи према њиховом дугу ПИО фонду и
апелују да им се помогне. Основице за пензионо и здравствено осигурање су за све 96.000
динара. Одузимање земље је стопирано
НИ после више од месец дана откад је Пореска управа почела поступак принудне наплате
доприноса пољопривредницима и обећања надлежних да ће проблем бити решен у најкраћем
могућем року, није се много одмакло од почетка. Одузимање земље је стопирано, али
званичног става нема, иако постоји 31 решење порезника о принудној наплати пореза из
непокретности пољопривредника.
Држава, по мишљењу Милоша Шибула, председника Лиге паора Војводине, мора да помогне
пољопривредницима, а не да их кажњава одузимањем земље. Дуг за доприносе и обавезно
социјално осигурање у 2016. години достигао је чак 91 милион динара, а надлежни нису ништа
учинили да им олакшају. Ово је, по његовом мишљењу, ударац на ситне пољопривреднике који
ће, нажалост, морати да продају земљу.
- Тачно је да се стало са одузимањем земље, али само зато што таква мера тренутно није
популарна - каже Шибул. - Годинама стоје обећања да ће се Закон о ПИО фонду променити и
да ће обавезе малих произвођача према држави бити мање. Нашу муку нико не жели ни да
види ни да чује, а проблема има напретек.
По Закону о пензијско-инвалидском осигурању, сваки носилац пољопривредног газдинства,
без обзира на његову величину, мора да плати исту основицу за пензионо и здравствено
осигурање од око 96.000 динара. Наш саговорник сматра да не могу једнако да плаћају велика,
средња и мала газдинства.
- Људи не могу да живе од неколико јутара земље и да имају још и да подмире државне намете
- каже Шибул. - Нажалост, очито се више исплати не радити.
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Невероватна је чињеница и да више од 25.000 пољопривредних домаћинстава прима
породичне пољопривредне пензије у износу нижем од социјалне помоћи.
Како су "Новости" већ писале, према подацима Пореске управе у 2016. је 34.556
пољопривредника редовно плаћало доприносе за обавезно социјално осигурање, и ту не
постоје дугови. Ипак, сходно закону они ће сваком обвезнику, па и пољопривреднику, који у
целости или делимично није платио законску обавезу, послати опомену.
УСКОРО РЕШЕЊЕ
Министарства пољопривреде, рада и финансија покушавају да пронађу системско решење за
пољопривредне произвођаче. Министар пољопривреде би ове недеље требало да се састане и
са представницима Пореске управе, како би се решио овај проблем. Највећи проблем је иста
основица за плаћање доприноса за пољопривреднике који имају један хектар и за оне који
имају 10 или 100 хектара земље и на отклањању ове неправде ће се радити.

Држава до краја године повезује стаж
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић
Бившим радницима који имају рупу у стажу, због чињенице да им послодавци нису
уплаћивали доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, а фирме су им у процесу
приватизације, реструктурирања или стечају – држава ће повезати стаж.
Влада Србије одлучила је да до краја године продужи рок за повезивање стажа осигурања за
све бивше запослене који су на дан 13. августа 2014. године имали ознаку „у реструктурирању“,
а који су стекли услов за пензију. Исто важи и за бивше запослене над којима је стечај отворен
у 2015, 2016. и 2017. години, али и за све оне који у 2017. испуњавају услове за пензију и којима
по том основу престаје радни однос.

“БЛИЦ” САЗНАЈЕ Кинези спремни да преузму РТБ "Бор”
Аутор:Борислав Кашански
Кинези су веома близу одлуке да преузму Рударско-топионичарски басен "Бор", али су за то
припремили и подугачку листу услова коју ће испоставити Влади Србије, сазнаје "Блиц".
Како је нашем листу потврђено из два међусобно независна извора (један из дипломатских
извора близак највишим званичницима кинеске амбасаде у Београду, и други из Владе Србије),
у РТБ "Бор" би требало да уђе једна од највећих кинеских компанија из рударског комплекса уз
договор са државном администрацијом те земље. Име ове компаније крије се као најстроже
чувана тајна, а српској страни је из Пекинга наложено да о томе не сме да процури никаква
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информација, вероватно из бојазни да би се фирма могла наћи на удару рестриктивних
прописа ЕУ, односно Европске комисије.
Ипак, са сигурношћу се зна да је реч о једној од најмоћнијих компанија у Кини која је по свим
параметрима међу првих пет у тој земљи у тој привредној грани.
Како наводи један од саговорника "Блица", извесно је да се у контактима са највишим
кинеским званичницима дошло веома близу договора. Међутим, Србију на путу до коначног
решења за РТБ "Бор", који је премијер Вучић означио као своју економску ноћну мору, чека
неколико болних и тешких одлука.
- Кинези су јасно ставили до знања да их не занимају нагомилани дугови РТБ-а, који се мере
милијардама. Тачно је да се у последње време послује нешто боље, али цео тај комплекс и даље
преживљава само захваљујући државној помоћи. По свему судећи, Влада ће морати да донесе
одлуку да РТБ-у отпише све дугове према јавним предузећима, пре свега оне за струју. Или да
као у случају смедеревске Железаре, ти дугови папиролошки остану да се воде на посебан
привредни субјект који неће имати никакве везе са фирмом коју ће преузети и водити Кинези.
За који ће се модел држава одлучити, техничко је питање, у сваком случају РТБ "Бор" ће прећи
у кинеске руке, неоптерећен дуговима из прошлости - објашњава извор "Блица".
Такође, Кинези и инсистирају на томе да њихов менаџмент преузме комплетну контролу над
РТБ-ом.
- Мислим да ће то ићи чак дотле да кинески кадрови буду постављени не само на највише
позиције у менаџменту већ и на нижа руководећа места. Они сматрају да само тако борски
басен може у догледно време да дође на зелену грану - наводи наш саговорник.
Коначно, а то ће за Владу вероватно бити најтеже, Кинези траже отпуштање већег броја
запослених, уз услов да трошкове социјалног програма сноси Србија.
- Они су, иако вољни да помогну, свесни да је наша страна у готово безизлазној ситуацији јер је
"Бор" све више омча око врата реформама у које се Србија амбициозно упустила. Трошкови су
огромни, оптерећење за буџет постаје неиздрживо и њима је јасно да ћемо на крају пристати на
све њихове услове. Коначна процена о прекобројнима још није усаглашена, али не би било
изненађење да захтевају одлазак чак и 2.500 људи. Наравно, о томе ће се још преговарати и
наша страна ће покушати ту бројку што више да смањи. Шта ће на крају бити, видећемо - каже
извор "Блица".
Премијер Александар Вучић у неколико наврата говорио је о РТБ "Бору", признајући да је то
тренутно можда и највећи проблем српске привреде и баласт за јавне финансије.
- Не може нико други да узме РТБ "Бор" осим Кинеза. Они су у Конгу узели рудник бакра за 3,6
милијарди евра. Нема ниједне друге земље која би могла да уложи толико. Пословаћемо са
губитком све док компанију не преузму Кинези - рекао је Вучић.
Председник Томислав Николић требало би пре краја свог мандата да посети Кину, а једна од
тема разговора са кинеским председником Сијем Ђинпингом биће и РТБ "Бор".
Влада је у децембру расписала јавни позив за избор професионалног менаџмента и саветовања
у управљању РТБ "Бор".
Шта кажу стручњаци
Љубомир Маџар
Најлепша вест коју сам чуо
- Ово је најлепша вест у последњих месец дана зато што "Бор" представља рак-рану привреде
Србије и цела земља је почела да пропада због њега. Није толико битно какве ће Кинези бити
газде, већ да се пресече што пре та врпца која везује "Бор" за буџет и државне финансије. Болно
је што ће бити отпуштања, то су животи, људи, породице, али "Бор" не може да се реши на
начин који није болан. Може само да се одложи, па да буде још теже - каже економиста
Љубомир Маџар. М. Б.
Драгован Милићевић
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Бирање између два зла
- Решење за РТБ "Бор" је решење многих проблема, али ово је бирање између два зла. Веће је
зло ако се "Бор" не прода, а мање је ако се прода па нам остану дугови које ће држава морати да
решава. Због организације и пословања ово предузеће је рупа без дна. Што се тиче отпуштања,
питање је кога ће отпуштати. Кинези гледају на то колико ће имати производње, па по томе и
колико ће им радника бити потребно. Када вам неко спасава фирму, не можете бирати услове наводи економиста Драгован Милићевић. М. Б.
Потенцијални купци
До сада се у вези са преузимањем "Бора" помињало неколико кинеских компанија. Међу њима
су државна "Пауер Чајна", рударски гиганти "Жјангкси" и "Зижин", компанија "Ли Тен"...

ММФ: Економски програм Србије дао добре резултате, повећане
инвестиције, извоз и запосленост
Извор:Бета
Краткорочне макроекономске перспективе Србије су позитивне, али ризици и структурни
економски изазови остају, саопштио је данас Међународни монетарни фонд (ММФ), на крају
посете Србији делегације ММФ предвођене Џејмсом Руфом.
Руф је у саопштењу оценио да је економски програм Србије дао добре резултате, да је раст
бруто домаћег производа (БДП) у 2016. достигао 2,8 одсто, уз повећање инвестиција, извоза и
запослености.
Фискални показатељи бољи од циљаних, али ризици остају
Истакнуто је и да су фискални показатељи бољи од циљаних, да је дефицит смањен на 1,4 одсто
БДП, што је најнижи ниво од 2005, да је јавни дуг пао на 74 одсто БДП у 2016, да незапосленост
има тренд пада, као и ненаплативи зајмови у банкарском сектору.
Краткорочне макроекономске перспективе су позитивне и економски раст у 2017. прогнозира
се на три одсто док се за инфлацију очекује да остане у оквиру пројектоване.
"Међутим, ризици и структурни економски изазови остају. У том смислу, мисија је указала на
потребу ; спроводјења реформске агенде како би се учврстили тешко постигнути
макроекономски циљеви, смањили фискални ризици од стране државних предузећа, даље
ојачала финансијска стабилност и подстакли раст Србије на средњи рок и запосленост", наводи
се у саопштењу ММФ-а.
Неопходна пуна реформа Пореске службе, образовања и здравства
Мисија ММФ-а је посебно истакла значај пуне имплементације планиране реформе јавне
администрације, укључујући здравства, образовања и пореске службе, као и мера за
унапређење управљања јавним инвестицијама.
Такође су оцењени планови за решење проблема државних предузећа, посебно у рударском и
енергетском сектору.
Мисија је разматрала и статус реформе финансијског сектора, укључујући спровођење
стратегије за решавање проблема ненаплативих зајмова и стратегије за државне банке,
саопштио је тим Фонда на крају посете Београду.
Наводи се да изражени ставови представљају погледе службеника ММФ који нужно не
одражавају ставове Борда директора Фонда.
Делегација ММФ-а боравила је у Србији од 27. фебруара до данас и разматрала напредак у
спровођењу обавеза које је Србија преузела у склопу стенд-бај аранжмана из предострожности.
Наредна посета мисије ММФ-а Србији поводом седме ревизије аранжмана планирана је за мај.

19

СИНДИКАТ, МИНИСТРИ И ИНСПЕКТОРИ ЗА КУРИР: Србија није
парк из доба јуре!
Извор:Курир
Европска унија, којој тежимо, простор је у коме је рад достојанствен - уговорен, безбедан и
редовно и пристојно плаћен, указује Зоран Стојиљковић
Основни циљ синдиката је да се у 21. веку из формуле 24/7, у којој смо послодавцу на
располагању 24 сата свих седам дана недељно, вратимо захтеву из 19. века за три осмице - осам
сати рада, осам сати одмора и осам сати за породицу, пријатеље, рекреацију и културу. Држава
се, уместо да буде нека врста Робина Худа, понаша као Суперхик, који узима од сиромаха да би
додао богатима, пише у ауторском тексту за Курир Зоран Стојиљковић, председник Синдиката
Независност и професор Факултета политичких наука.
Повратак у (периферијски) капитализам показао се дужим и скупљим него што су грађани
Србије могли и да претпоставе. На том путу дугом већ четврт века већина је свела свој живот на
умеће преживљавања да би се шачица докопала богатства и власти. Србијом, уз повремене
међусобне чарке, владају политички лидери, тајкуни у њиховој милости и репрезенти страног
капитала.
Србија учествује у „трци ка дну“ - у настојању да добије инвестиције нуди све повољније
субвенције и све јефтинију и обесправљенију радну снагу.
Србија је данас земља у којој преко партијског запошљавања и напредовања партијски картел
поседује државу. Зашто нас онда чуди што нам се држава, уместо да буде нека врста Робина
Худа, понаша као Суперхик, лик из стрипова који узима од сиромаха да би додао богатима.
Време је и да подсетимо да европске интеграције значе ход ка паметном, одрживом и
инклузивном развоју. Инклузија значи да смо солидарни и да се држављанство Србије свакоме
исплати у солидној количини економских, политичких и културних права. ЕУ, којој тежимо,
простор је у коме је рад достојанствен - уговорен, безбедан и редовно и пристојно плаћен. Шта
је у томе субверзивно и неприхватљиво? Зашто би колективно преговарање са синдикатима
било замењено стањем у коме је ваша плата тајна и за колегу до вас?
Основни циљ Независности, као и свих синдиката који се нису претворили у експозитуру
политике и послодаваца, јесте да се у 21. веку, из формуле 24/7, у којој смо послодавцу на
располагању 24 сата свих седам дана недељно, вратимо захтеву из 19. века за три осмице - осам
сати рада, осам сати одмора и осам сати за породицу, пријатеље, рекреацију и културу. Култура,
образовање и умеће самоорганизовања су једини социјални капитал којим располажемо као
запослени и грађани.
БОЈАН ЈОЦИЋ ДИРЕКТОР ИНСПЕКТОРАТА ЗА РАД
Како ће инспекторат учествовати у враћању достојанственог рада у Србији?
У 2016. су обављена 52.663 надзора, донето је 9.538 решења којима је наложено отклањање
неправилности, 458 решења о забрани рада због угрожености безбедности и здравља на раду,
поднето 3.389 захтева за покретање прекршајног поступка, издато 1.035 прекршајних налога и
поднето 59 кривичних пријава. У периоду јануар-децембар послодавци су са 14.993 особе
закључили уговоре о раду, што је 40 одсто више у односу на 2015. Европска комисија је 2015.
рекла да добро радимо.
АЛЕКСАНДАР ВУЛИН МИНИСТАР РАДА*
Кад министарство има у плану да реагује на иницијативу синдиката о оснивању судова рада?
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Надлежност судова је предмет регулисања Закона о уређењу судова, који је у надлежности
Министарства правде.
Да ли министарство има идеју шта тачно жели да постигне цепкањем Закона о раду у више
прописа и, ако има, да ли би је са нама поделило?
Ако се мисли на законе о раду преко агенција за привремено запошљавање и о привременом
радном ангажовању на сезонским пословима, онда је одговор да је реч о специфичним
законима који могу да егзистирају као посебни прописи, чијим доношењем се очекује бољитак
за запослене. Социјални партнери од самог почетка учествују у радним групама за израду ових
прописа, тако да су им познати разлози за њихово доношење.
* у име министра одговорио помоћник министра Зоран Лазић
ГОРАН КНЕЖЕВИЋ МИНИСТАР ПРИВРЕДЕ
Шта је циљ реструктурирања: жеља за ревитализацијом предузећа или прикривање намере
гашења?
У портфељу предузећа која су у процесу приватизације нема ниједног које је у том смислу
заштићено, односно које је у реструктурирању. Заштита од наплате потраживања поверилаца
укинута је и за велика стратешка предузећа („Петрохемија“, РТБ „Бор“, ПКБ...). Од њих зависе
читави крајеви Србије, запошљавају велики број људи и имају значајан пословни потенцијал,
па министарство настоји да их финансијски консолидује и ревитализује како би што пре стала
на ноге и нашла купца или потенцијалног стратешког партнера.
Колико је предузећа спасено ангажовањем нове елитне јединице стечајних управника, у којој
су појединци надлежни за поступке оживљавања и до 10 предузећа истовремено?
За податке о броју окончаних стечајних поступака обратите се Агенцији за лиценцирање
стечајних управника.
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