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Јанковић: Жене суочене са истим проблемима као пре 100 година
Извор: РТС

Повереница за родну равноправност Бранкица Јанковић каже за РТС да се жене суочавају са
бројним проблемима и дискриминацијом, пре свега на тржишту рада, а да је материнство
главна препрека. Истиче да су многе жене вишеструко дискриминисане и да се ситуација неће
променити без свеобухватне политике једнаких шанси.
Бранкица Јанковић је, гостујући у Дневнику РТС-а, рекла да је питање родне равноправности
питање квалитета и одрживости развоја једног друштва и да оно треба да буде укључено у све
политике.
"Колико смо далеко говоре бројке. Упркос бројним помацима, а највећи су у образовању, где
сада имамо једнаке шансе, ипак су данас, након више од 100 година борбе, нека питања иста.
Жене се суочавају са сличним и истим проблемима и неадекватним условима, пре свега на
тржишту рада, и прихватају услове који су неправедни", рекла је Јанковићева.
Истакла је да су жене суочене са бројним видовима дискриминације, а да се материнство
издваја као једна од главних препрека на тржишту рада.
"Тешко је и незапосленим женама, које се суочавају са сиромаштвом. Оне су вишеструко
дискриминисане. Жене са села немају ни једнаке шансе", рекла је Јанковићева, и додала да
највећи део њих нема ни пензијско ни здравствено осигурање и да очекује да се изменом
закона о финансијској подршци породицама са децом и тај део проблема реши.
Наглашава да је једина права политика политика једнаких шанси, а да је борба за родну
равноправност борба за бољи квалитет свих грађана.
Говорећи о насиљу над женама, Јанковићева је истакла да је насиље остало горући проблем
нашег друштва, али да је и Европска комисија ову годину прогласила годином борбе против
насиља над женама.
Истиче да никакве измене закона неће моћи да побољшају ситуацију и да је неопходна њихова
пуна примена.

УГС "Независност" обележио Међународни дан жена
Извор:РТС

Међународни дан жена припаднице лепшег пола дочекују са незавидним положајем у
друштву, потврђују многи званични извештаји. У знак подршке женама чланови Уједињених
гранских синдиката "Независност" прошетали су градом са поруком "Сви смо ми жене". У
Србији су, кажу, и мушкарци и жене маргинализована и понижена мањина у односу на две
хиљаде милионера и оних који их опслужују.
Жене у Србији су једина већина која је у положају мањине, поручују из УГС "Независност".
Кажу да нема равноправности без раскидања са патријархалном традицијом према којој жена
ћути и слуша.
"Док се тај поредак ствари не промени и не еманципујемо се сви, и мушкарци и жене, јер су нас
овако ауторитарно и нетолерантно васпитале наше споствене мајке. Жене често не гласају за
жене, тако да треба да променимо ту свест. Оно што је важно рећи да је број жена на кључним
местима и у нашем синдикату 'Независност' је нешто што изазива само осећај стида и ми ћемо
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то у овом периоду пред нама променити", истиче професор Зоран Стојиљковић, председник
УГС "Независност".
И сами констатују већ дуго познате проблеме – да жене чешће добијају отказе од мушкараца,
да су за исти посао углавном мање плаћене од њих и да су им високе позиције тешко доступне.
Оцењују да су закони који регулишу родну равноправност у сфери рада добри, али да постоје
проблеми у њиховој примени.

Колунџија: Ништа од рекордних плата
Пише: ФоНет
Потпредседница Демократске странке Нада Колунџија изјавила је данас да премијер
Александар Вучић и даље покушава да убеди људе како им је добро, иако сви осећају да живе
много лошије.
Вучић је обећао да ће плата у јануару бити апсолутни рекорд, а испоставило се да је она била
335 евра, што је мање него 2012. године. Потом је обећао да ће у марту просечна плата бити 395
евра, што је било још једно лажно обећање и покушај да се грађани убеде како им је добро,
рекла је Колунџија.
Према њеним речима, Србија је на 30 одсто стандарда Европе и биће јој потребно 30 година
реалног и убрзаног раста да би достигла садашњи стандард Европе.
Истовремено, потрошачка корпа је сада 20 одсто скупља него 2012. године, па је јасно да
грађани неће живети боље, казала је Колунџија у писаној изјави.

Вучић: Најважнија реиндустријализација земље
Пише: М. Обрадовић-Фонет
Премијер Србије Александар Вучић изјавио је данас да је најважнија ствар у овом тренутку
реиндустријализација земље, јер само то доноси раст, а "све остало су бајке".
Потребно је другачије поступање и понашање целе Владе, али не само ње, него и грађана, који
треба то да разумеју, рекао је Вучић на конференцији за новинаре после обраћања на
Економском форуму на Копаонику.
Премијер каже да је кључни проблем Србије то што је предузетнички дух на веома ниском
нивоу и да сви очекују да их држава запосли.
“Највећи проблем данас није реструктурирање државних предузећа, није лак проблем али не
мислим да је кључни. Кључни проблем је што у приватном сектору имамо 1,4 милиона
запослених и они издржавају све друге - 1,7 милиона пензионера и комплетан јавни сектор који
има између 750 и 850 хиљада људи”, казао је Вучић на Копаоник бизнис форуму.
“Приватни сецтор је слаб и на крхким ногама. Као највећи проблем доживљавам као највећи
проблем и као дугорочни а то је однос да се од државе очекује све а одговорност не мора да буде
на том нивоу. Траже нешто а ево и овде у овој згради или бар у две суседне нису издали
фискалне рачуне”, каже Вучић.
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Он наводи да је према последњем истраживању које је добио чак 73 одсто људи у Србији
очекује да држава треба да их запосли.
“Јутрос сам честитао Зорани 8. Март и дао јој ружу а она ми каже – није наш посао да дајемо
цвет него да упослимо некога, а ја кажем – не, није наш посао да упослимо било кога, већ да
створимо услове”, казао је Вучић.

Небојша Савић: Дефицит треба даље смањивати
Пише: Милош Обрадовић

И ове завршне године аранжмана, било би веома пожељно да се концентришемо на
остваривање што бољих резултата. На тај начин би се евентуално створили услови за раст
плата у јавном сектору и пензија, каже Небојша Савић, председник Савета гувернера НБС и
професор ФЕФА, за Данас.
Каква су ваша очекивања за 2017. годину што се тиче привредног раста и
инфлације? Шта ће бити главни генератори раста и колико ће спољни фактори
имати утицај на то?
- Раст у Србији у 2017. може бити око 3,5 до четири одсто. За то ће бити потребно да се даље
настави успешно спровођење аранжмана са ММФ и да се интензивира реализација оног дела
програма који је везан за структурне промене и реформу јавних предузећа. Друга важна
компонента је да се даљим унапређењем пословне климе и услова пословања у Србији овај
простор учини што атрактивнијим за улагање приватног капитала. Ово би могло постати
посебно значајно за интензивирање развоја иновативности и ИТ сектора као кључних основа
новог раста заснованог на знању. Посебна погодност је што се тај сектор заснива на
запошљавању младих високо образованих људи.
Овом расту ће свакако погодовати ниска стопа инфлације која ће сасвим извесно остати на том
нивоу и у 2017. јер су инфлациона очекивања и на једну и на две године усидрена на ниском
нивоу, око 2,5 одсто.
Шта ће бити највећи изазови у фискалној консолидацији с обзиром да су
исцрпене мере попут смањења плата и пензија?
- Остварени фискални дефицит у 2016. од 1,4 одсто је знатно нижи од онога што се очекивало и
што је било договорено са ММФ-ом. У 2017. треба наставити са мерама на страни расхода, али и
са мерама на страни повећања прихода. То се пре свега односи на легализацију сиве економије
и превођење што већег дела у формални сектор. Било би веома пожељно да се дефицит даље
смањује.
Да ли би најављена повећања плата у јавном сектору и пензија могла да доведу у
питање смањење дефицита и јавног дуга?
- Сасвим је разумљиво да постоје притисци да се повећавају зараде у јавном сектору. Али исто
тако треба рећи да је у претходне две године спровођења аранжмана са ММФ-ом било
повећања плата, што иначе није уобичајено у оваквим типовима аранжмана. То је било могуће
зато што су остваривани бољи резултати од очекиваних. Отуда би и ове, треће и завршне
године аранжмана, било веома пожељно да се концентришемо на остваривање што бољих
резултата. На тај начин би се евентуално створили услови за раст плата у јавном сектору и
пензија. Дакле, потребно је прво остварити добар раст ГДП-а, даље легализовати сиву
економију и даље смањивати фискални дефицит.
У 2016. години банке су забележиле раст кредитирања становништва, али пад
кредита према привреди упркос смањењу каматних стопа. Који су разлози за то и
може ли се наставити привредни раст без значајније подршке банкарских
кредита?
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- Међу комерцијалним банкама у Србији постоји јака конкуренција и жестока је борба да се
дође до квалитетних клијената којима се могу пласирати нови кредити. Чини ми се да су ту
мање више исцрпљене тржишне могућности. Да постоји простор за пласирање кредитног
потенцијала комерцијалне банке би га сигурно пласирале, јер је то њихов основни посао.
Нажалост простор је сужен, а ризици су веома велики. Не треба заборавити да су каматне стопе
на историјски најнижем нивоу и да је значајно повећано учешће кредитирања у динарима.
У којој мери и на који начин раст камата ФЕД-а и јачање долара може угрозити
финансијску стабилност у Србији и да ли је то претња у наредном периоду?
- Повећање каматних стопа ФЕД-а има негативан утицај на све земље у којима је било
значајнијег прилива капитала, посебно портфолио инвестиција. То је капитал који кружи
светом и настоји да оствари највише приносе. Логично је када дође до повећања каматних
стопа у САД да долази и до одлива капитала из земаља у које је раније ушао. Тај ефекат,
зависно од економских фундамената неке земље, може утицати на финансијску стабилност.
Србија је и прошле и ове године испољила завидну способност одбране од ових ефеката и
способност њиховог апсорбовања. То треба следити и у будућности.

Министри са ружичастим наочарима
Пише: Милош Обрадовић

Кнежевић: Приватизација ће бити завршена до краја мандата * Антић: Више ме
критикују Петровић и Вучић него Светска банка и ММФ * Брнабић:
Рационализација у јавном сектору при крају
У представљању резултата својих министарстава у претходној години министри из економског
ресора нису били скромни у похвалама током обраћања на Копаоник бизнис форуму.
"Неки кажу да су јавна предузећа партијска прћија и рак рана привреде. То је делимично
тачно, али јавна предузећа су у 2016. години остварила добит од осам милијарди динара",
рекао је Горан Кнежевић, министар привреде. Он је истакао да су ЕПС и Железнице смањиле
број запослених за укупно 5.000 људи као и да су за сва јавна предузећа расписани конкурси за
генералне директоре који по закону не могу бити партијски функционери.
Он се осврнуо на најпроблематичнија државна, тзв. стратешка предузећа, уз коментар да је ова
влада прва која има политичку вољу да заврши процес приватизације до краја мандата.
Највећи проблем су 17 предузећа са око 18.000 људи која нису само економски већ и социјални,
политички и демографски проблем.
Према министровим речима за РТБ Бор има неколико заинтересованих купаца. Он је додао и
да од новембра и усвајања УППР-а, РТБ плаћа редовно текуће обавезе за порезе, плате,
комуналије.
"Петрохемија је у 2016. години имала ЕБИТДА од 60 милиона евра и као и МСК и Азотара ући
ће до 31. марта у процедуру за приватизацију", рекао је Кнежевић. Он је истакао и да има
заинтересованих и за МСК и за Азотару, мада МСК има проблема са готовинским токовима и
воде се преговори са НИС-ом о бољим условима за снабдевање сировинама.
Министар енергетике и рударства Александар Антић је поручио да га због јавних енергетских
предузећа више критикују професор Петровић из Фискалног савета и Александар Вучић него
ММФ и Светска банка.
"Чинимо озбиљне кораке у правцу реструктурирања јавних предузећа. Можда није све по
роковима, али то нико пре није радио. Можемо да изгинемо на овом послу и опет ће нас
критиковати. За ЕПС и Србијагас имамо план реструктурирања и финансијске консолидације
које пратимо са Светском банком", рекао је Антић. Он је и одговорио на критику професора
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Петровића да ЕПС мање инвестира од амортизације. Према његовим речима, Светска банка је
ушла у преглед инвестиција ЕПС-а како би се изабрали приоритети и због тога је морало бити
заустављено инвестирање.
"ЕПС је био у озбиљним финансијским проблемима и са губицима и проблемима у
готовинском току, али је 2015. и 2016. завршио у плусу. Такође, према плану је отишло 1.519
људи", каже Антић.
За Србијагас Антић је рекао да је некад био тамни вилајет и рупа без дна, али је у последње две
године остварио добит. Сви дугови Србијагаса за гас су враћени, а сама фирма је вратила
обавезе од 60 милиона евра и 18 милиона долара у прошлој години.
Антић је Ресавицу оценио као један од највећих проблема за буџет, али је додао да се тих девет
рудника налазе у најнеразвијенијем делу земље где нема никакве друге привреде.
"Поред РТБ, Ресавица је највећи проблем, и то не само економски или рударски, него и
социјални. У тиму Светске банке који ради на томе нису само економисти и рудари неко и људи
који се баве социјалним ефектом", рекао је Антић уз поруку да се сете овога сви који га буду
критиковали за годину дана.
"Рационализација у државном сектору је при крају или готова", поручила је Ана Брнабић,
министарка државне управе и локалне самоуправе истичући да Србија има мање запослених у
администрацији него земље ЕУ.
"Државна управа није велика али је неефикасна", рекла је она најављујући реорганизацију
најгломазнијих система, образовања и здравства.
У априлу би требало да буде усвојена нова одлука о максималном броју запослених у јавном
сектору, а више неће бити линеарног отпуштања него ће се ићи од службе до службе и од
општине до општине и отпуштати вишак где га има.
"Каснимо у реформи система плата, закони су у јавној расправи. Желимо да установимо
коефицијенте, којих је било преко 170 па је надзор над платама био немогућ. Општинама ће
бити остављено да саме утврде основице за плате. Ипак реформа система плата неће донети
резултат ако немамо систем вредновања рада у јавној служби, јер ово сада не функционише.
Нико не жели да се замера, па имамо да преко 90 одсто државних службеника има оцену 5",
казала је Брнабић.
Зорана Михајловић, министарка саобраћаја и инфраструктуре указала је на слабу
инфраструктурну повезаност региона, па тако на железничким граничним прелазима карго
чека од четири до 12 сати, док је у друмском превозу то двоструко краће, али опет предуго.
"Ако желимо да вратимо транспорт карга на Коридор 10 мораћемо да скратимо време чекања
на граници", поручила је она.
Она је најавила и реформу путарских предузећа иза којих не може више да стоји држава са
анексима уговора.
Када се ради о (не)реду у области власништва над некретнинама и земљиштем, она је рекла да
има више од 1,8 милиона нелегалних објеката мада се раније процењивало на 1,2 милиона.
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Кнежевић: Морамо продати бање, МСК, ветеринарске станице
Аутор:Д. У.

– Србија је данас стабилна и безбедна земља – истакао је министар привреде Горан Кнежевић,
и додао да је најважније да се сви позитивни трендови преточе у брз привредни раст и
квалитетнији живот грађана.
Кнежевић је указао на то да је важно даље унапредити пословни амбијент, пре свега изградњом
макро и микро инфраструктуре, повећањем правне сигурности, али и борбом против сиве
економије.
Казао је да је циљ да у наредне две године учешће сиве економије падне на 26 процената БДПа.
Влада је, како је пренео, прогласила ову и идућу годну за године борбе против сиве економије.
– Постигли смо завидне резултате и у две године напредовали на „Дуинг бизнис” листи 49
места. Желимо брже, јаче и боље – подвукао је Кнежевић.
Он је истакао да је највећи проблем привреде тешко наслеђе, „авети прошлости” у виду
незавршене приватизације и јавних предузећа.
– Већину радног времена у Министарству проводимо на решавању тих проблема. Од статусних
проблема до имовинских, и то почиње да представља огроман проблем – рекао је Кнежевић.
Он је подсетио на то да је у претходне две године 361 предузеће било у државном власништву, а
данас их је 165. Од тога је 11 бања, где се решавају имовинскоправни однси те ће брзо бити
предмет приватизације.
Даље је навео да постоји 19 предузећа на Косову и Метохији која не могу да уђу у процес
приватизације због познатих околности, као и 15 ветеринарских станица, које су пренете на
локалне самоуправе.
– Долазимо тиме на испод 100 фирми које треба у наредном периоду да приватизујемо. Имамо
суштински проблем са 17 предузећа, која запошљавају више десетина хиљада људи, као што су
РТБ Бор, „Ресавица”, ПКБ. Они представљају, политички и демографски проблем јер је само на
РТБ Бор упућено више од 300.000 људи на истоку Србије – објаснио је министар.
Говорећи посебно о великим јавним предузећима, подсетио је на то да је у РТБ-у од новембра
правоснажан УППР, али и да та компанија измирује све текуће обавезе, од плата до обавеза
према кредитима и добављачима.
Расписан је јавни позив за професионални менаyмент, који је отворен до 28. априла.
– Позивамо све стране и домаће бизнисмене који мисле да могу да управљају тим великим
предузећем да се јаве. Имамо заинтересованих за приватизацију, али рано је да причамо о томе
– нагласио је Кнежевић.
Када је реч о панчевачкој „Петрохемији”, она је прошле године оставрила ЕБИД од 60 милиона
евра, има на рачуну 50 милиона евра, а у процедури је да Влада донесе закључак којим се
покреће приватизација, како „Петрохемије”, тако и „Азотаре” и МСК-а. „Азотара”, по његовим
речима, авансно измирује своје обавезе према „Србијагасу”, а и постоје заинтересовани за
приватизацију, за шта ће процес бити отворен од 31.марта. Што се МСК-а тиче, како је пренео,
постоји проблем с кеш флоуом, а разговара се с НИС-ом о испоруци гаса по повољним
условима. И за ту компаније ће процес приватизације бити покренут до краја овог месеца.
Када је ПКБ у питању, министар је указао на то да се на јавни позив јавило осам компанија, од
којих су две из Србије, а остале из Кине Уједињених Арапских Емирата, Сингапура и Велике
Британије.
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– Коначно после дуго времена мислим да постоји изузетно добра и јака политичка воља да се
приватизација реши у мандату Владе – казао је министар.
Мале фирме – велика корист
Министар Кнежевић је рекао да је делимично тачно да су јавна предузећа рак-рана наше
привреде, партијска прћија, паразитски системи, али да није тачно да су губиташи јер је
губитак пре две године био на око 65 милијарди динара, а данас имају нето добит од осам
милијарди.
Он је подвукао да је његова установа и поред тога успела да се посвети и креативном делу
посла, посебно приватном сектору, који је генератор развоја земље. Подсетио је на то да у
Србији тренутно око 350.000 малих и средњих предузећа запошљава 850.000 људи и учествују
с 57,7 одсто у БДП-у.

Посао за 409 радника у непалској компанији
Аутор:Љ. Малешевић
У Индустријској зони „Румска петља” у Руми пре мање од годину постављен је камен темељац
непалске компаније „Синовејшн груп”, која ће производити нудле, резанце и друге врсте
тестенина. Вредност инвестиције процењена је на 8,5 милиона евра, а у наредне три године ће
износити нешто више од 13 милиона.
Изградња непалске компаније нудли сада је привредена крају и у току је изградња
инфраструктуре око објекта, док се званичан почетак производње и прва запослења очекују
средином наредног месеца. Прва инвестиција у Европи непалске компаније „Синовејшн груп ”,
која послује у оквиру „Цхаудхарy Гроуп”, већ половином наредног месеца у првој фази
запослиће 409 радника, а касније још 800.
Крајем прошле године власник непалске компаније Бинод Чаудри је приликом боравка у Руми
најавио да ће нудлама произведеним у том сремском граду бити снабдевана цела Европа.
Нагласио је да су општина Рума, као и Влада Србије, пружили велику подршку за ту
инвестицију, која ће бити велики подстицај сремским пољопривредницима јер ће се за
производњу нудли користити домаће сировине.
– Инвестирање у Руми нам сигурно широм отвара врата европског тржишта и само је питање
времена, које се мери месецима, када ће Рума постати европски позната управо по нашим Њаи
Њаи нудлама – нагласио је Чаудри.
По његовим речима, нема боље споне Истока и Запада од Србије – Србија и Рума су победиле
многе земље коју су на почетку равноправно конкурисале за прву непалску инвестицију у
Европи.
Локална самоуправа, по речима председника општине Рума Слађана Манчића, учинила је све
да оправда поверење непалске компаније да њихова прва инвестиција на Старом континенту
буде управо у том граду. То је уједно, како каже Манчић, и потврда спремности локалне
самоуправе да буде прави партнер инвеститорима. Он истиче да након почетка рада у Руми, та
компанија има намеру да улаже и у друге градове у Србији.
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Држава неће делити отказе одока
Аутор:Д. Вујошевић
– До краја марта или почетка априла биће донета нова одлука о максималном броју запослених
у јавном сектору, на републичком нивоу и у локалним самоуправама, која неће подразумевати
његово линеарно смањење, као сада – најавила је министарка државне управе и локалне
самоуправе Ана Брнабић.
Она је, другог дана „Копаник бизнис-форума”, истакла да сада постоји довољно анализа и
података о томе како ко ради и колико запослених има.
– Можемо да идемо министарство по министарство, јавну службу по јавну службу. Не идемо
више на три одсто линеарног смањивања, ићи ћемо с бројем – рекла је Ана Брнабић.
Она је навела да је, у процесу рационалнизације и оптимизације јавне управе, чији је циљ да се
број запослених сведе на одржив, од 1. јануара 2014. године, када је донета одлука о забрани
запошљавања, јавна управа смањена за 24.156 људи. С локалом, додала је, тај број је 37.904.
– Стварно морамо да разбијемо тај мит о великој државној управи. На 100 становника имамо
7,5 државних службеника. У ЕУ, зависно од земље, тај број је 8 до 8,5 на 100 становника.
Немамо велику државну управу, али имамо неефикасну, и морамо да радимо на томе да је
учинимо ефикаснијом – рекла је Ана Брнабић.
Она је указала на то да су се све земље, осим Србије, на путу ка ЕУ ослањале на два стуба –
економске реформе и раст и владавину права, а Србија, уз та два, има у претприступном
процесу трећи стуб, а то је управо реформа јавне управе.
– Увек се треба враћати на та три стуба и зато смо с ЕУ и комесаром Јоханесом Ханом
потписали иновативни механизам директне буyетске подршке, које подразумева 80 милиона
евра које нам ЕУ даје као подршку буyету и као мотив за имплементацију Стратегије јавне
управе – рекла је министарка Брнабић.
Након фазе рационализације државне управе, која је при крају или је већ и завршена, следи
њена реорганизација, односно реорганизација мрежних, најгломазнијих, а најважнијих
система – просвете, здравства и социјалне заштите.
– Радимо на акционим плановима како да реорганизујемо људе да би ти системи били
ефикаснији – назначила је Ана Брнабић.
Касне реформе система плата
Министарка је указала и на то да каснимо с реформом система плата, наводећи да је завршен
Нацрт закона о платама запослених у локалним самоуправа и покрајини, који предвиђа нови
механизам успостављања једнаких коефицијената да би се увео принцип „иста плата за исти
рад”.
Такође, ради се и на закону о запосленима у јавним службама, који ће уређивати плате у свим
јавним службама у републици и он би за месец дана требало да буде готов и дат на широку
јавну расправу.

Стечајеви у Србији трају од две до 22 године
Извор:Танјуг
У Србији тренутно има 2.106 активних стечајних поступака, а само у прва два месеца ове године
отворена су 34 стечаја, подаци су Агенције за лиценцирање стечајних управника .
У току је стечајни поступак који траје чак 22 године, док у 18 стечајева поступак траје од 14 до 17
година.Укупно просечно време трајања 6.321 стечаја, колико је у Србији покренуто, је готово
три године, док је просечно време трајања стечајних поступака покренутих по Закону о стечају
из 2010, а којих је укупно 4.759, нешто више од две године.
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Према подацима Агенције у Србији је до 1. марта 2017. укупно обустављено 588 стечајних
поступака, 3.627 стечаја су закључена, од тога је у прошлој години закључено 307 поступака, а у
прва два месеца ове године пет поступака.

Новости: Повезивање стажа о трошку државе до краја 2017.
Извор: Новости
Сви бивши радници којима послодавци нису уплаћивали доприносе и имају "рупу" у стажу
могу до краја 2017. године да се пријаве за повезивање стажа, пишу Новости.
Новац је обезбеђен из буџета, а право да се пијаве имају запослени у фирмама у процесу
приватизације, реструктурирања или у стечају.
Новости пишу да новца има за 13.000 запослених, а да се до сада пријавило 923 радника која су
успела да повежу стаж и остваре један од услова за пензију.

Костић: Пребацити привреду у руке оних који знају
Аутор:Н1 Београд
Председник МК Групе Миодраг Костић изјавио је за Н1 да је добра страна овогодишњег
Копаоник бизнис форума да су и међународне институције, које су биле присутне, потврдиле
постојање макроекономске стабилности.
"Сви главни параметри, фискални дефицит као први, су оправдали њихова очекивања и ти
параметри обећавају да би ове године могло да се крене у озбиљније структурне реформе",
каже Костић.
Он сматра да амбијент у којем привреда послује није дефинисан на најоптималнији могући
начин.
"Добар пример је да 1,4 милиона људи који се баве приватним бизнисом не може да издржи
велики број незапослених, пензионера и јавног сектора. То је неодрживо", сматра Костић.
Кад је реч о реформама које држава треба да спроведе, Костић наводи да "привреда треба да се
пребаци у руке оних који знају".
"Параметри за то ко зна су пословни успех на крају године, губици, цасх флоw, плаћање
пореза...", објашњава он.
Порез адекватан стању економије
Костић сматра да је порез адекватан стању економије.
"Ако хоћете да неко дође у Србију морате да имате нешто мањи порез него у већини европских
земаља, али већи од земаља у окружењу, рецимо Бугарске и Црне горе", сматра Костић.
Објашњава да 15 одсто пореза на добит "изгледа атрактивно", али подсећа да пре тога морате
да платите низ других пореза.
"Рецимо, порез на рад који је неадекватно велики, али премијер је рекао да планира да смањи
оптерећење на нето плате запослених. Можемо да платимо и више од 15 одсто пореза, али пре
него што платимо треба дефинисати шта све тачно треба платити", каже Костић.
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Наводи да МК Група плаћа годишње више од 100 милиона евра разних контрибуција држави
по разним основама.
"А нето добит МК Групе је много мања од тога, па сад ви видите је ли фрима приватна или
државна", пита се Костић.
Ниједна субвенција за радно место
Костић тврди да за 30 година никад није добио ниједну субвенцију за отварање било ког радног
места.
"Али немам ништа против да држава помаже отварање радних места, волео бих да имамо исти
статус као и страни инвеститори. У овом моменту атрактивност у томе више виде страни
инвеститори", рекао је Костић.
Костић каже да је банкараство у Србији је далеко од оног какво би требало да буде, пре свега у
величини.
"Имамо неразвијено кредитирање како према становништву, тако и према привреди. То је
озбиљан проблем јер не можете да дођете до озбиљног економског раста док не порасте
кредитна активност становништва и привреде", каже Костић.
Приватни сектор да преузме државну имовину
Говорећи о приватизацији, Костић напомиње да је слагање свих учесника форума да треба
појачавати привредну активност у приватном сектору.
"Приватни сектор треба да преузме државну имовину. ПКБ је добар пример јер је довољно
атрактиван, модел приватизације је било шта сем да држава остане у било каквом власништву.
То важи и за Ресавицу, МСК и све остало", каже Костић.
Он наглашава да ће боље повезивање бизнисмена у региону побољшати политичке и
економске односе.
"Цео регион нема 20 милиона, са Цефтом 30-ак милиона, ми смо мали. Србија мора да нађе
компаративне предности у одговарајућим гранама и индустријама како би ухватила корак са
светским тржиштем јер нећемо имати шта да извозимо. Раст економије може бити заснован
само на извоза, а то могу да раде само велика предузећа која не могу да постоје без малих и
средњих", закључује Костић.

Бајец: Зашто млади желе да раде за државу? Одговор у држави
Аутор:Јелисавета Ћириловић
"Зашто толико велики број младих каже да би желели да раде за државу? Одговор се крије у
самој држави. Држава није урадила довољна на стварању тих услова", каже економиста Јуриј
Бајец за Н1.
Премијер Александар Вучић је данас на Копаоник Бизис Форуму рекао да кључни проблем у
економији Србије јесте недостатак предузетничког духа, јер је последње истраживање показало
да 73 одсто људи очекује и сматра да је држава та која треба некога да упосли.
Бајец, са којим је разговарао наш новинар Војислав Стевановић, каже да се мало говорило о
кључним разлозима зашто постоји страх од предузетништа.
"Механизми државе не раде, има пуно корупције, сусрећу се са многим моћницима, људи имају
осећај да није то сигурно", каже Бајец.
Како каже Бајец, добро је да се овог пута није много говорило о смањењу јавног дуга и
дефицита.
"Представници ММФ су упозорили да је наш јавни сектор и даље недовољно ефикасан. Услуге
који он треба да ствара нису довољно добре и нису везане за потребе привреде. Оно што је
Фискални савет говорио, неки резултати који су добри сада у домену јавних финансија, нису
одрживи", каже Бајец.
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Додаје да медији, али и министри журе са оптимистичним најавама о приватизацијама.
"Видећемо са Бором колико ће услова ту требати да задовољи да неко дође и преузме
предузеће. Ми једну Галенику никако да приватизујемо. Ту ће да се ломе зуби, држава треба
тиме да се бави и заборави на фискални дефицит", каже Бајец.
Главна порука је како Србија сада има релативно добру стопу привредног раста.
"Убрзање је кључно питање. Не само мора већа инвестиција, мора већи извоз. Мора да се
створи амбијент, правна држава. Онда ће доћи овде, неће доћи само због јефтине радне
стране", каже Бајец.

Вучић: Смањење пореза на зараде и веће плате и пензије
Извор:Бета
Премијер Србије Александар Вучић најавио је да ће ове године бити смањено пореско
оптерећење на зараде и да ће плате у јавном сектору и пензије бити значајније повећане. Он је
рекао да је најважнији задатак Владе да омогући развој приватног сектора, како би постао
конкурентан и запошљавао све више људи.
"Намера је да смањењем пореских оптерећења на зараде покушамо да направимо још бољи
амбијент за долазак страних компанија, а на томе су инсистирале и све велике српске
компаније", рекао је он на Копаоник Бизнис форуму.
Вучић је рекао да је сигуран да ће буџет бити у стању да издржи повећање плата и пензија, али
да ће се сачекати септембар да би се донела таква одлука.
Додао је да оптерећење зарада неће бити "драматично смањено", али ће постепено кренути
смањивање пореских намета привреди.
Према његовим речима, циљ је да се из сиве зоне пребаци што више људи у регуларно
пословање и да се стопа незапослености до краја 2018. смањи на 10 до 10,5 одсто, што је просек
у ЕУ.
Вучић је објаснио да Влада очекује да се смањење пореских оптерећења надокнади повећањем
запослености, поручивши да других оптерећења неће бити. Очекује и да ће та мера привући
већи број инвеститора у Србију.
Вучић је рекао и да ће просечна плата у марту бити око 395 евра.
"Није наш посао да упослимо неког"
Кључни проблем у економији Србије јесте недостатак предузетничког духа, јер је последње
истраживање показало да 73 одсто људи очекује и сматра да је држава та која треба некога да
упосли, изјавио је премијер Александар Вучић.
Наш задатак у наредном периоду јесте да мењамо сопствену свест и проналазимо решења како
даље развијати приватни сектор, указао је Вучић.
Није наш посао да упослимо неког, већ да створимо услове да се људи запосле и да пронађу
посао, да оснују фирме и да зарађују. Наш посао је да омогућимо то кроз старт-ап кредите и
најбољим могућим бизнис амбијентом, истакао је Вучић у обраћању на Економском форуму.
Према његовим речима, свега шест одсто људи у Србији мисли да је њихова одговорност да ли
су запослени или нису.
То је толико поразно да ми је јасно да ми још дуго времена нећемо моћи да направимо онакве
резултате какви мислим да су могући, оценио је Вучић.
Он је додао да је пресрећан што је незапосленост у земљи двоструко смањена, од стопе 25,9 на
13 или 13,8 одсто.
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Најважнији развој приватног сектора
Вучић је рекао да је најважнији задатак Владе да омогући развој приватног сектора, како би
постао конкурентан и запошљавао све више људи. "Није наш задатак да запошљавамо људе већ
да створимо услове да се они запосле", рекао је Вучић је на 24. Копаоник бизнис форум.
Премијер је, током обиласка фабрике за производњу намештаја Јела Јагодина, најавио помоћ у
запошљавању још 60 људи у тој приватној компанији.
Навео је да то био и његов одговор министарки грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Зорани Михајловић која му је након што јој је честитао Дан жена рекла да није њен посао да
прима честитке већ да запошљава људе.
Вучић је истакао да су поразни резултати истраживања које је показало да само шест одсто
људи у Србији мисли да су они одговорни за тражење посла.
"То је поразно и зато још дуго нећемо моћи да направимо онако велике резултате какве бисмо
ми желели", оценио је премијер и додао је добро што стопа незапосленост у Србији
преполовљена и сада је око 13 одсто.
Истакао је да је Србији потребна реформа образовања и да су ретке српске компаније које
прихватају програм дуалног образовања, јер привреди треба употребљивије знање.
Вучић је рекао да очекује да ове године Србије напредује на Дуинг бизнис листи Светске банке
за још десет до 15 места, што је резултат реформи које су почеле после 2014. и најтежих
поплава које су задесиле Србију у њеној историји.
За РТБ Бор заинтересоване две кинеске фирме
Вучић је рекао и да РТБ Бор заинтересоване две кинеске фирме и да би био срећан да има и
других инвеститора, како то тврди министар привреде Горан Кнежевић.
"За РТБ још ништа није завршено. Ја знам за две фирме које су заинтересоване за РТБ, али ако
министар тврди да их има више онда је то одлично", рекао је Вучић, али је до додао да се боји
да ће после избора опет бити само једна компанија.
Вучић је рекао да су дугови РТБ-а преко милијарду евра, углавном према држави и
кредиторима. "Да би РТБ успешно пословао потребно је отварање рудника Мајданпек, за шта је
потребно 30 милиона евра, затим отварање рудника Церово, које је наше највеће налазиште
бакра, као и јаме у Бору", казао је Вучић.
Додао је да постоје услови да Србија финансира отварање рудника Мајданпек, али да није
сигуран да има новца за отварање Церова.
"За РТБ решење није избор новог менаџмента већ приватизација", оценио је Вучић и навео да
није важно по ком моделу ће бити приватизовано то јавно предузеће већ да добије озбиљног
инвеститора, као што је урађено са Железаром Смедерево.
Рекао је и да је за директне летове од Кине до Београда заинтересована једна кинеска
компанија која је заинтересовани и за неке друге послове у Србији. “Ако добијемо слот ући ће,
ако не добијемо неће”, рекао је он.

Кнежевић: Судбина губиташа није само економско питање
Аутор:Тања Веселиновић

Неразвијен приватни сектор је највећи проблем српске економије, а не предузећа у државном
власништву, поручује с Копаоника српски премијер. Министар привреде каже да је судбина 17
компанија и социјални и демографски проблем, а не само економски.
Каже да само 1,4 милиона запослених у приватном сектору издражава све, зато је Влада
спремна да помогне приватницима смањењем пореза и доприноса на зараде. „Зато што
верујемо да ће то довести до већег запошљавања и већег пријављивања, изласка из сивог
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сектора, мислим да је то најважније“, казао је Александар Вучић говорећи на Копаоник бизнис
форуму.
Влада има решења за државна предузећа која су према оцени већине стручњака највећа
опасност по јавне финансије због нагомиланих дугова. Ускоро треба очекивати за
петрохемијски комплекс и РТБ Бор. За разлику од министра привреде, премијер каже за Бор су
заинтересована само два инвеститора, а још не зна да ли ће бити продат на међународном
тендеру:
„Ја не могу да знам шта може да буде и шта ће да буде за 2, 3 или 5 месеци. Што се мене тиче,
за мене је најважније коначно решење, а највероватније ће ићи међународни тендер, само не
знам ко ће да се јави на тај тендер. Не знам где сте нашли тих много фирми заинтересованих.
Ја знам за две фирме, а где их је он нашао много честитам му“.
Коначна решења важна су за 17 великих предузећа која запошљавају 17 хиљада људи. Зато
питање њихове судбине није само економско питање: „Дефинитивно они не представљају само
економски проблем, јер би их онда врло лако решили. Они представлају демографски и
социјални програм. Знамо податак да је само на РТБ бор упућено преко 300 хиљада људи који
живи у источној Србији“, наводи министар привреде Горан Кнежевић.
Најчешће критиковани због спорог реструктурирања Србијагас и ЕПС овај пут нису били на
мети критике ММФ-а, каже министар енеретике Александар Антић. Иако у Фискалном савету
упозоравају да ЕПС готово ништа није урадио, признаје да кашњења у реализацији програма
има, али додаје да су резултати добри:
„ЕПС, огроман систем, значи људи то је седам и по хиљада мегавата инсталисане снаге, то је
тридесетак хиљада запослених. То је 40 милиона тона угља годишње. Водоти такав систем је
врло озбиљна прича“.
Да је прича о јавним и државним предузећима итекако озбиљна показује анализа Фискалног
савета. Враћање њихових старих дугова коштаће државну касу 40 милијарди динара што је око
60 одсто планираног буџетског прихода за ову годину.

Ђурић: Мале фирме битне за привредни раст
Аутор:Д. СТОЈАКОВИЋ
Председник Извршног одбора Банка Интеза Драгиња Ђурић о пословним резултатима,
плановима: Србија је према учешћу жена у бизнису раме уз раме са Европом. Очекује се
повећање кредитирања привреде
НАША стратешка усмереност на повећање задовољства клијената, развој иновативних
производа и услуга, као и јачање ефикасности пословања омогућила нам је да протекле године
остваримо све пројектоване циљеве и потврдимо водећу тржишну позицију. Сталним
унапређењем понуде и њеним усклађивањем са потребама грађана и реалне економије
повећали смо тржишно учешће у укупним пласманима на бази динамичног раста кредита, док
нам је, са друге стране, поверење клијената донело увећање депозитног потенцијала. Поново
смо се издвојили као лидерска банка у кредитирању становништва уз међугодишњи раст
пласмана од 17 одсто, а одличне резултате забележили смо и у пословању са малим бизнисом и
предузетницима, као и са малим и средњим предузећима, будући да смо и у овим сегментима
били водећи кредитор.
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Ово у интервјуу "Новостима" каже Драгиња Ђурић, председник Извршног одбора Банке
Интеза.
* Каква је стратегија ваше банке за наредни период?
- Верујем да смо претходне године креирали добру основу за наступајућу фазу нашег развоја у
којој ће даљи технолошки напредак неминовно трансформисати традиционалне банкарске
моделе пословања. Сходно томе, бићемо фокусирани на даље унапређење дигиталног
банкарства, прилагођавајући своје пословање измењеним потребама и преференцама
клијената. Важан елемент наше пословне стратегије остаје стални рад на побољшању
производа и сервиса, као и подизању квалитета услуге, уз активно управљање ризицима.
Наравно, очекујемо и солидан раст нашег укупног кредитног портфолија.
* Како оцењујете пословни амбијент у Србији? Је ли дошло време да дође до
осетнијег раста у привреди, па сам тим и у банкарском сектору.
- Сматрам да нам побољшање макроекономских изгледа остварено претходне године, уз ефекте
ублажавања монетарне политике, даје основа за оптимизам у погледу даљег опоравка кредитне
активности, која је у директној корелацији са динамиком раста БДП-а. У нашој земљи раст
кредитирања превасходно генерише становништво, али би остварење пројекције даљег
убрзања економске активности ове и наредне године требало да доведе и до значајнијег
инвензивирања кредитирања привреде, посебно у делу микро, малих и средњих предузећа.
Доказ да се пословни амбијент побољшава јесте и долазак страних инвеститора, као и већ
остварени резултати спроведених мера и јасна опредељеност Владе да се настави са започетим
реформама.
ДИГИТАЛНИ КАНАЛИ - Посебан акценат ставили смо на развој дигиталних канала, уз
истовремено унапређење функционисања наше пословне мреже - каже Драгиња Ђурић.
- То је резултирало повећањем ефикасности пословних процеса, као и бољим разумевањем
потреба клијената, а што је последично обезбедило побољшање и укупног корисничког
искуства.
* Уз честитке за 8. март, као једној од најуспешнијих Српкиња у бизнису, намеће се
питање јесу ли у пословању наше даме постале јачи пол?
- Мишљења сам да пословни успех не познаје поделу по половима, већ искључиво по
преданости циљу, уложеном труду и спремности за преузимање одговорности. Дуго времена је
у нашем пословном свету доминирао мушки род, али мислим да жене већ известан број година
преузимају веома важне улоге и позиције у приватним и интернационалним компанијама, али
и институцијама на домаћем тржишту. Имајући у виду овакав тренд, сматрам да на овом плану
стојимо раме уз раме са врло развијеним европским земљама, без обзира на то да ли се ради о
позицијама које су у мањој или већој мери изложене јавности. Убеђена сам да ће се овај правац
у нашој земљи наставити и да ће све већи број дама и даље преузимати кључне руководеће
позиције у свим сегментима привреде, државним телима и финансијским институцијама, и да
ће на свој начин позитивно утицати на друштвени и економски просперитет наше земље.
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Сеча намета на зараде
Аутор:Д. И. КРАСИЋ
Премијер Вучић са Економског форума на Копаонику поручио да привреднике очекују
олакшице. Просечна плата у марту у Србији ће бити 395 евра. После избора са ММФ о
повишицама
СРПСКИ послодавци могу у овој години да очекују смањење намета на зараде, најавио је у
среду премијер Србије Александар Вучић на 24. Копаоник бизнис форуму. Најавио је да ће са
ММФ разговарати о могућем повећању плата и пензија, али је поручио и да очекује да ће
мартовска просечна плата у Србији бити 395 евра.
Он није желео да лицитира са могућим процентима, али је истакао да је свако смањење
значајно и за послодавце и за државу.
- Морамо прво да сагледамо фискалне ефекте такве мере, да усагласимо приходну и расходну
страну - истакао је Вучић додајући да је лако трошити, али да треба гледати и приходе. - У
шопинг свако зна да иде и да потроши паре.
На питање да ли ће пад прихода од пореза и доприноса на зараде да се надомести растом неког
другог пореза, премијер је одговорио одрично.
- Не, пошто од ове мере очекујемо истовремено пораст запослености - објаснио је Вучић. - Веће
запошљавање значи више укупно наплаћеног пореза на приходној страни. На смањењу
оптерећења зарада инсистирају сви велики српски послодавци, јер добар део њих исплаћује
минималце, а преко тога део иде у коверти, у кешу. То је начин како се до сада радило. Овим
покушавамо да све иде у "белу зону", да држава добије што је могуће више.
Премијер се обратио и председнику Фискалног савета Павлу Петровићу, речима да се неће
журити са значајним смањењима.
- Бићемо опрезни, професоре Петровићу, ја сам онај ко 50 пута размисли пре него што уђе у
мере које нису фискално неутралне и које би могле да направе проблем на приходној а после и
на расходној страни буџета.
Држава ће, према његовим речима, у овој години морати и да "почисти" све парафискалне
намете и повећа улагање у стартапове како би подстакла предузетнички дух, који у Србији још
није довољно развијен, а на крају се увек "криви држава". Вучић је истакао да није тачно да
предузетништво не успева због високих пореза, јер су ови намети нижи само у две земље у
Европи: Македонији и Бугарској. Према његовим речима, у Србији је оптерећење на зараде 64
одсто, док је у земљама које су испред нас по БДП-у, попут Мађарске и Хрватске, они од 120 до
140 одсто.
- Наши порези нису високи, али ићи ћемо на то да буду мањи - навео је Вучић. Главни проблем
предузетништва у Србији је недовољно развијен предузетнички дух и недовољно добрих
пројеката. Упркос томе држава је спремна да јој пропадне 70 одсто новца, ако 30 одсто успе и
предузетници направе добре фирме. Зато смо и ушли у те пројекте са Немачком развојном
банком КфW од око пет милиона евра, и са ЕБРД-ом, где ћемо улагање повећати са пет на десет
милиона евра.
Он је најавио и да у 2017. очекује напредак Србије на Дуинг бизнис листи Светске банке за још
десет до 15 места. Србија је, како наводи, захваљујући тешким мерама које су предузете у
последњих неколико година, на овој листи већ напредовала за 44 места.
"ЈЕЛА" НАПРЕДУЈЕ
ПОСЕБНО сам срећан што видим како напредује једна дивна породична компанија, у којој,
поред Микија, раде његова мајка, супруга, син, кћерка, зет и снаха и што у последње три године
сваке године бележе раст производње и продаје од 17 одсто, изјавио је у среду у Јагодини
премијер Александар Вучић приликом обиласка фабрике намештаја "Јела".
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- Ова компаније је инвестирала 3,4 милиона евра, а добили су и повољан кредит од банке.
Држава им до сада није помагала, али верујем да ћемо сада имати не само основа, већ и разлога
да им помогнемо приликом запошљавања нових 60 радника, јер сматрамо да "Јела" треба да
заузима значајно место не само на српском тржишту, већ и у читавом региону - обећао је
Вучић. (З. Г.)
У СРБИЈИ, БЕЗ БЕОГРАДА, ЧАК 1,8 МИЛИОНА "ДИВЉИХ" ЗДАЊА
ПРЕМА првим подацима у Србији има 1,8 милиона бесправно саграђених објеката, углавном
приватних кућа. Према речима министарке грађевинарства, саобраћаја и инфрастуктуре
Зоране Михајловић, процене су биле да у Србији имамо 1,2 милиона нелегално изграђених
објеката, а сада већ знамо да их имамо 1,8 милиона, а још немамо комплетне податке.
Недостају још подаци за Београд - рекла је Михајловићева на Копаоник бизнис форуму,
додајући да ће министарство званичне податке објавити за неколико дана.
На питање "Новости" да ли ће број бесправно саграђених објеката премашити два милиона, и
колико је оних који сигурно неће моћи да буду легализовани, министарка је одговорила да
тренутно не зна одговор.
- Сада можемо да причамо о 1,8 милиона објеката, од чега су око 95 одсто породичне куће навела је Михајловићева. - Наш план је да се озакоњење заврши у пар година. Колико ће ту
бити објеката који нису могли ни по једном закону да се озаконе, па неће ни по овом, сада не
могу да кажем, али ћемо после пописа у месец дана имати и тај податак.
ЗА РТБ БОР ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ДВЕ КИНЕСКЕ ФИРМЕ
ПРЕМИЈЕР је говорио и о приватизацији РТБ "Бор" истичући да су за ту компанију
заинтересоване две кинеске фирме и додајући да би био срећан да има и других инвеститора,
али да то није случај. На изјаве министра привреде Горана Кнежевића да има више
заинтересованих компанија, Вучић каже да је то одлично, али је истакао да их нема "безброј".
Премијер је рекао да је за њега најважније да се нађе коначно решење и да ће се највероватније
ићи на међународни тендер, али да не зна ко ће се уопште пријавити на њега. Премијер је
нагласио и да решење за РТБ "Бор" није избор новог менаџмента, већ само приватизација, без
обзира на то о којем моделу је реч, да дође озбиљан инвеститор и да буде као и у смедеревској
железари у којој су "Кинези направили да буде профитабилна већ у јануару".
Министар привреде Србије Горан Кнежевић најавио је на форуму да ће до 31. марта бити
покренут поступак приватизације три предузећа петрохемијског комплекса - "Азотаре" и
"Петрохемије" из Панчева и "Метанолско-сирћетног комплекса" (МСК) из Кикинде. Кнежевић
је казао да "Петрохемија" тренутно на рачуну има 50 милиона евра и да све своје обавезе
измирује редовно.

Вулин са амбасадорком Словачке о положају српских радника
Извор:Танјуг
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Александар Вулин разговарао је
данас у Београду са амбасадорком Словачке Дагмар Репчековом о положају српских радника у
тој земљи
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Александар Вулин разговарао је
данас у Београду са амбасадорком Словачке Дагмар Репчековом о положају српских радника у
тој земљи.
На састанку је било речи и о напорима да се њихов статус унапреди и регулише билатералним
уговором, што ће бити и тема предстојећег састанка министра Вулина са словачким колегом у
Братислави, наводи се у саопштењу ресорног министарства.
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Вулин и Репчекова су нагласили добре билатералне односе између две земље и договорили
наставак сарадње.

Два купца за највећег српског бродара
Аутор: Ивана Албуновић

Држава из трећег пута покушава да нађе инвеститора за Југословенско речно бродарство, али
још не открива које компаније су послале писмо о намерама нити који модел ће бити
примењен
За куповину највећег српског бродара – Југословенско речно бродарство (ЈРБ) за сада су
званично заинтересована само два инвеститора, сазнаје „Политика” у Министарству привреде.
Које ће компаније ући у трку за власништво над овим државним предузећем за сада не
откривају, а још није познат ни модел приватизације који ће бити примењен.
У игри су све варијанте: од продаја капитала, имовине, до стратешког партнерства, али је
могућа и комбинација неких од ових модела.

Жене у нашој земљи 40 дана годишње раде неплаћене послове
Аутор: Катарина Ђорђевић
Неплаћени рад жена има новчану вредност и тога постанемо свесни тек када такве услуге
плаћамо тржишту, истакнуто је на трибини „Жене и рад: двоструко запослене”
Иако већ годинама руководи успешном фирмом која запошљава више од 300 радника, Ана
Куновац Илић признаје да је она та која на крају радног дана води рачуна да ли је сваки од
њена три сина спаковао опрему за тренинг и урадио домаће задатке.
Ова предузетница, која је рођена и одрасла у Шведској, каже да је доношење закона који
промовишу родну равноправност само први корак ка побољшању положаја жена.
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Како је у Србији Дан жена постао ПРАЗНИК ЗА МУШКАРЦЕ
Аутор:Ана Ристовић
Србија, Дан жена сто година касније - суштина борбе за равноправност свих жена света свела се
на реченицу - "леп начин да се обележи пажња мушкараца према женском полу", како је то јуче
у анкети за "Блиц" срочио млађи мушкарац у центру Београда.
Исто је приметио и наш познати социолог др Ратко Божовић.
- Обичаји су ишчилили, ствар се свела на формалност и прилику мушкарцима да "искупе своје
грехе" током године и изљубе се са нешто више жена него обично. Датум бисмо могли
прогласити и празником мушкараца онда - сматра Божовић, додајући да се раније придавало
више пажње том питању, а сада су се карактер и пулсација тог догађаја негде изгубили.
Управо то потврђује и старији господин кога смо јуче затекли на улицама престонице: "Скоро
да сам заборавио, некада је представљао пуно".
Божовић додаје да је узрок такве ситауције убрзан стил живота савременог света, али да опет
доста зависи и од личног доживљаја празника.
- Живот је добио силно убрзање, које доноси необазривост и недостатак емпатије према
партнеру, те се поклони наменски уручују, само за тај дан, а разумевање и поштовање би
требало да буду присутни свакодневно. Али пошто нису, жене се вероватно онда више обрадују
том цвећу него самој суштини овог дана. Наравно, и овај празник као и сваки други је, између
осталог, питање и личног доживљаја, да ли се то некоме допада или не допада – поручује наш
познати социолог.
Управо то потврђује и разноликост одоговора које је јуче од Београђана добила екипа "Блица" од тога да је то "измишљени празник" пореко величања лика и дела Кларе Цеткин, па до тога
да је то повод да се жени купи неки поклони и уприличи неко лепо изненађење.
Клара Цеткин сигурно није мислила на бомбоњере
Формално или не, овај дан свакако још живи, те осмомартовску прославу прате симболични
гестови у колективима - на послу, у школи, у породици, а ту су и посебни туристички и
аранжмани других угоститеља, попусти у цвећарама и парфимеријама и слично.
Шта више, историчар Александар Марков истиче да у том погледу и нема велике разлике када
говоримо о обележавању овог празника пре једног века и данас.
- Можда се разликују поклони, али практично од почетка масовног обележавања Осмог марта
као дана жена, овај датум је пратио тренд потрошачког друштва. Сигуран сам да Клара Цеткин,
када је 1910. године на конференцији у Копенхагену предложила да се Осми март празнује као
дан жена није имала на уму бомбоњере и цвеће, већ је желела да скрене пажњу на тежак и
надасве неравноправан положај жена – закључује Марков.
Треба подсетити и да, како то истиче историчар Марков, овај значајан датум представља ствар
друштвено-историјског контекста у којем је почео да се обележава, што је било у тренутку када
је код једног дела друштва сазрела свест о значају жена у друштву.
- Колико је то био постепен процес најбољи је показатељ чињеница да је једна развијена
европска држава каква је Швајцарска политичка права женама, односно право да равноправно
учествују на изборима са мушкарцима, омогућила тек 1972. године. У Југославији жене добијају
право гласа 1946. године, мада су озбиљне расправе на ову тему вођене и након Првог светског
рата, у време када се усвајао Видовдански устав – каже Марков.
Тачно 100 година од првог Осмог марта
20

Данас се навршава тачно 100 година од како је осми март по први пут одређен као датум који
слави Међународни дан жена. Иначе, тај дан први пут је обележен 18. марта 1911. године.
Празник је настао као дан борбе за економску, политичку и социјалну равноправност жена и
мушкараца.
Немица Луиз Циц прва је предложила оснивање Међунардонг дана жена, али како те своје
идеје није успела да спроведе у дело, на сцену ступа Клара Цеткин, немачка феминисткиња и
комунисткињ, којој то и полази за руком.
А какав је положај жена у Србији данас?
Према ономе какав је данашњи положај жена у Србији, 100 година касније, изгледа да нам је
Клара Цеткин данас потребнија него икада - жене у Србији ређе раде, примају мање новца за
исти посао, ретко напредују, послодавци их попреко гледају ако затрудне и неретко морају да
потпишу бланко-отказе.
Скоро свакодневно слушамо како су изложене породичном и партнерском насиљу, а према
подацима мреже Жене Европе против насиља (WАВЕ) свака друга жена у Србији искусила је
насиља у породици, а једна од три жене у Европи доживљава физичко или сексуално насиље.
Застрашујући податак поново долази из наше земље - само од почетка ове године у
породичном насиљу убијено је шест жена и једно дете.
- Жена треба да се поштује током целе године, а круна тога треба да буде Осми март - рекао нам
је јуче млађи мушкарац у центру престонице.

ЋУТИ И РАДИ! Поражавајућа истина о женама која је и даље ТАБУ
Аутор:Ана Ристовић
С посла на посао, оног званичног, плаћеног и оног кућног за шта се никаква плата не добија,
судбина је већине запослених жена у Србији. А колико је то све напорно, нарочито када су ту и
деца, илустровао је данас један мушкарац - наш карикатуриста Марко Сомборац: "Све може, и
камен уз планину да гурам, само да сам ослобођен од обавеза око детета у тренуцима када сам
оптерећен гомилом посла".
Честитке за искреност и емпатију, али честитке и свим женама које тај кемен и још много
другог камења гурају сваки дан.
У организацији ЕУ инфо центра данас је одржана панел дискуија "Жене и рад: двоструко
запослене" где су учесници полемисали о томе колико је свакодневних изазова пред
савременом, запосленом женом која мора да усклади посао и све оне обавезе око куће и чувања
и васпитавања деце. Један од учесника, био је и Сомборац, носилац титуле "Прави мушкарац" и
учесник у манифестацији "Супер тата".
- Сећам се кад сам једном приликом имао један веома тежак посао, супруга је на пар недеља
преузела све обавезе око детета. Ја сам напорно радио, али кад сам имао кратке паузе,
закључак ми је био "све може, и камен уз планину да гурам, само да сам сада ослобођен од
обавеза везаних за дете". Јер то је заиста најтежи посао од свега - искрен је Сомборац.
Понедељак је и ја сам мртва уморна...
А када и би и већина запослених мајки била искрена, овако би у најкраћем описале један свој
радни дан:
"Мој радни дан почиње у 7 сати, а завршава се око поноћи. Јутарња фрка почиње припремом
деце за одлазак у вртић. Одатле трком на посао. Прилично стресан и одговоран. Ту фрка траје
до најраније 17 часова, често и до 18. Онда трчи кући и правац - кухиња. Деца гладна.
Распремање, кратка игра са децом, поново постављање стола - већ је време за вечеру. Следи
припрема деце за спавање. Пет минута предаха, а онда шта пре - скувати ручак за сутра,
средити играчке, усисти прашину, орибати купатило, опрати судове, испеглати веш? Нема
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бирања, све се мора... Сутра - све испочетка. А викенд? Све то само много детаљније, али и теже
- са децом око ногу и гомилом захтева које "само мама може да испуни"... Понедељак је и ја сам
мртва уморна...".
Скоро пет сати неплаћеног посла сваки дан
Гости дискусије били су и предузетница Ана Буновац Илић, економиста у пензији Јована
Димитријевић и координатор за ромска питања у градској управи Смедерева Ђулијета Сулић, а
заједнички закључак присутних био је да "тамо где су новац и моћ и даље нема места за жене".
И како би, када је изложена статистика показала да просечна жена дневно потроши 4,36 сати
на такозвани неплаћени рад, док мушкарци у просеку троше 2 сата и 1 минут на такав вид
активности. У питању је рад који подразумева кућне послове и бригу о деци и другим
укућанима, нарочито старијим, а све то скупа на годишњем нивоу женама одузима чак 40 дана
времена.
Самохраним мајкама још теже
Како то у пракси изгледа илустровала је и једна учесница данашњег панела.
- Устајем у 6.00, будим млађег сина да би кренуо у школу са мном, радим до 15.30, око 16.00
сам код куће и онда се обавезно једно сат времена одваја за рад организације у којој радим.
Потом иду кућни послови - кување и прање, па мушки послови, јер немам супруга. Мишљења
сам наравно, да су самохране мајке додатно оптерећене од оних које имају брачног друга - каже
Ђулијета Сулић.
Устајем прва, лежем последња и тако све стижем
С друге стране, Јована Димитријевић додаје да чак и сада, када више није у радном односу и
даље је двоструко запослена.
- Кућне послове нисам испуштала из руке док сам радила, а то сам наставила и након тога. Сада
само уместо радног односа имам неке друге активности и бригу око унука, те је радни дан и
даље исте дужине. Не могу да кажем да укућани немају разумевања, али ипак је остало оно
народно "жена је стуб куће". Међутим, мој позив ме тера да будем рационална - устајем прва,
лежем последња и тако све стижем - поручила је Димитријевићева.
Кад држава отежава
Једно од питања постављено присутнима било је и како решити проблем рада државних
институција које нису прилагођене запосленим мајкама, конкретно, како жена која ради до 18
часова може дође по дете у вртић који ради до 16?!
- Ово је тема која је очигледно мултисекторска и Координационо тело за родну равноправност
је такође мултисекторско. У финалној фази је наш Закон о родној равноправности, који ће
допринети побољшању положаја жена и очекујем да ће посредно допринети и укупној
животној организацији жена. У Београду већ има вртића који раде дуже и мислим да су то
добри модели који ће заживети, али који поред финансија захтевају и људске ресурсе и друге
ствари - одговор је био Бранке Драшковић, председника Координационог тела.

БИЗНИС ФОРУМ Дракулић: Нема развоја Србије без јаких домаћих
инвеститора
Аутори:Л. Гедошевић , С.Гаврић
Да би Србија имала стабилан развој и подигла животни стандард, требало би да има око
четири милијарде инвестиција у наредном периоду, изјавио је председник Удружења
"Привредник" Зоран Дракулић данас на Копаоник бизнис форуму.
Како каже, потенцијал малих и средњих предузећа није довољно искоришћен у Србији.
- Домаћи и страни инвеститори немају данас у Србији исти третман. Њима се дају помоћи,
субвенције, па чак и хале, и јако мали број српских предузећа је то добио - каже он.
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Бранислав Грујић, председник ПСП Фарман, каже да у ЕУ не постоји ниједна земља која нема
државне фондове који малим предузећима додаје средства да би могли да конкуришу за
кредите.
- Наша земља по том питању ништа није урадила. У региону такве ствари постоје. Огромно
поље на коме у Србији може да се ради јесте да активира предузетнички дух, и влада би морала
да смогне снаге да то подстакне. Он је у овом тренутку сабијен, уплашен, и људи не знају шта да
раде - каже Грујић.
Дракулић наводи да српске фирме желе да имају исти третман као и стране фирме.
- Разговарамо са владом о томе. Ипак, мислим да је проблем политичке природе - каже он.
Како је навео, један од чланова клуба "Привредник" чека дозволу за посао из области
енергетике већ осам година.
Владислав Лалић, директор развоја из Икее, каже да Икеина прича у Србији почиње 25 година.
- После другог покушаја, прича траје осам година - каже он, уз опаску да није Икеа померила
наплатну рампу Бубањ поток, али да је мало "погурала".
Каже да је Икеа као инвеститор такође волела да њем пут овде буде мало бржи, али да су
успели и да на лето отварају и прву робну кућу.
Линца Росети, председница ИО Мирабанк, каже да њена компанија помаже да се оснују
компаније по мери клијента.
- У другим земљама региона, а верујем и у Србији, ситуација је таква да зајмове дајемо домаћим
фирмама, јер оне лакше испуњавају локалне услове - рекла је она, истакавши да има
инвеститора који желе да инвестирају у овом региону.
Владислав Лалић из Икее наводи да је једна од важних ствари улагање у људе, и да је то посао
који иде уз инвестиције.
- Икеа ће донети велики помак у правима потрошача је још једна важна ствар. Ту очекујемо да
ћемо највише допринети - каже Лалић.
Зоран Дракулић наводи да је све више малих и средњих предузећа која улазе у клуб
"Привредник", и да је то нешто што ћес се "гурати" наредном периоду.
- У Турској је, рецимо, донет програм за помоћ оваквим предузећима, и тако су направили
туристички бум - каже он.
Дракулић истиче да је боље било дати 100 милиона евра у мала и средња предузећа, него
"хранити" један РТБ Бор.
- Наравно да нема нико ништа против страних инвеситиција, али желимо и помоћ и подстицаје
и за наше - каже он, истакавши да Србија има на хиљаде хектара необрађене земље.
Нема великих без малих фирми, које су кооперанти, тако да је све повезано, прича Дракулић.
У инфраструктурним пројектима Србија је прилично неразвијена, каже Бранислав Грујић,
наводећи да сваки динар који буде уложен у то, вишеструко ће се вратити.
- Држава треба да створи инфраструктуру, да улаже у здравство и школство, и то је оно што
треба да буду приоритети. Ако млади не остану у нашој земљи, ми немамо шансе - прича
Грујић.
Према његовом мишљењу, једно од решења су и старт-апови, и спремност да се у њих
инвестира.
- Треба да прође време да се схвати да није сваки бизнис криминалан, и морамо се ослободити
тог стереотипа - прича Грујић.
У Икеи наводе да су активни и када је у питању отварање друге робне куће, и она ће бити у
близини београдског аеродрома. Доброг окружења за инвестиције у Србији тренутно баш и
нема, сматра Дракулић, истакавши да политика треба да створи услове, да створи да мало
време прође од идеје до реализације, да се не чека годинама на папире...
- И даље имамо проблем корупције, сиве економије, и то мора да се искорени што пре - прича
Дракулић.
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Грујић каже да је његов утисак да је влада успела да се одвоји и крене напред, али да је
администрација остала на нивоу на коме је била.
- Чак и сама министарства и људи који се баве привредом се понекад нађу у чуду шта све на
локалу може да се измисли да се ствари преокрену - каже Грујић и закључује:
- Инвеститорима треба уређен простор, правила игре, а они ће на том терену да раде најбоље
што могу.

Србију чека раст, наставите с продајом неефикасних државних
предузећа
Извор:Танјуг

Економија Србије ће, како се очекује, ове године порасти изнад 3,0 одсто, али званични
Београд мора да настави са продајом неефикасних државних предузећа и да инвестира у
образовање и здравство како би подржао раст у наредној деценији, изјавила је директорка
Светске банке за Западни Балкан Елен Голдстин.
"Оно што очекујемо је да ће привредни раст у 2017. години напредовати до нивоа који је
измедју 3,3 и 3,5 одсто", изјавила је Голдстин у интервјуу Ројтерсу на маргинама Копаоник
бизнис форума.
"Уочавамо добар и стабилан напредак, и осећамо да раст БДП-а може достићи 4,0 одсто од
2020. године и надаље", истакла је она.
Према њеним речима, Србија чини половину БДП-а региона Западног Балкана, због чега ће,
"смер кретања Србије имати ефекта на просечан раст БДП-а целокупног региона", рекла је она.
Светска банка, како је додала, предвидја "прилично добре пројекције" за читав регион
Западног Балкана, који поред Србије обухвата Босну и Херцеговину, Македонију, Црну Гору,
Албанију и Косово.
У 2015. години, Светска банка и њен финансијски огранак ИФЦ, одобрили су Србији средства у
износу од 2,2 милијарде долара за јачање конкурентности и подстицање раста у периоду од
2016. до 2020. године, као и за решавање проблема губиташких државних предузећа.
До сада, влада у Београду је, како наводи Ројтерс, продала једино Железару Смедерево
кинеском Хестилу, а такође планира да прода рудник бакра РТБ Бор и фармацеутску
компанију Галенику.
Петрохемијска постројења би, такодје, требало да иду на продају, док Електропривреда Србије
(ЕПС) мора да буде реструктурирана.
"То су велики фискални канали који такође одвраћају приватне инвеститоре", истакла је
Голдстин.
Она је додала и да се Србија мора фокусирати на реформу застарелог здравственог и
образованог система, као и јавне управе, како би се ти сегменти прилагодили тржишту рада и
постали ефикаснији у коришћењу ресурса.
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ИЗВЕШТАЈ ЕБРД Људе у Србији није брига за политички систем,
важна им је ефикасна држава
Аутор:Лана Гедошевић

На бизнис форуму на Копаонику данас је представљен и 24. извештај Европске банке за обнову
и развој - (ЕБРД), што се случајно поклопило и са тим да је овогодишњи Форум 24 по реду.
Истраживања кажу да људе у Србији није брига толико какав политички систем имају, али
важно им је да имају ефикасну државу, казе министар Финансија Душан Вујовић.
- За Србију имамо неке охрабрујуће резултате. Видим да према истраживању смо спремни да
подрзимо систем солидарности, што је сјајно, али је питање како то спојити са тим да људи не
воле да плаћају порез - каже Вујовиц.
Он наводи да Србија прави напредак, и да не би требало ићи на солидарности на уштрб
ефикасности.
Алексанар Плеханов из ЕБРД казе да је један од закључака да је ситуација таква да се
неједнакост у неким земљама продубила, и да се генерално продубљује.
- На перцепцију људи утиче и оно што се дешава на глобалном нивоу. Генерално, задовољство
животом се повећало у посткомунистичким земљама, али су људи у овом региону мање
задовољни тиме од других земаља које ЕБРД покрива. Искуство транзиције јесте било болно,
сећања људи о томе нису била неистинита, и зато се све ово мора узети за озбиљно - каже он.
Када је у питању неједнакост прилика она постоји, али постоји разлика медју земљама. Скоро
свуда у региону неједнакост прилика да добију прилике је већа за млађе људе, и то важи и за
Србију.
- Ситуација овде није страшно лоша. Међутим, у Србији и Румунији су важне политичке везе за
прилике. У неким земљама је родна припадност важна за прилике, негде мање негде више. То
није толики слуцај са Србијом колико са другим земљама. Људи универзално верују да је
неједнакост јако висока - каже он.
Петер Табак, регионални економиста ЕБРД за регион Балкана, каже да када је у питању
конкурентност, чини се да Србија јесте конкурентна у многим привредним секторима, рецимо
када је у питању цена рада.
- Међутим, лоша вест је што се ради о јефтиној радној снази, и то би требало променити.
Српска привреда је добро диверсификована, и то би требало искористити. Међутим,
конвергенција се успорила. Фактори који највише утичу на продуктивност у земљама региона
су сличне. То је, између осталог, незапосленост младих, и то је најдрастичније у Босни, а нешто
мање у Србији - каже Табак, истакавши да је ово јако важна ствар.

Нису испуњени захтеви: Радници Железница РС најавили нове
протесте за 16. март
Извор:РТРС
Нови рок за испуњење захтева Управи Железница РС је 16. март, или ће радници поново у
протестну шетњу.
То су из Бањалуке поручили синдикати Железница. Траже редовну исплату плата, других
примања и спровођење пресуда по тужбама за дуговања радницима... Не буду ли захтеви
испуњени и након 16. марта, најављују драстичније мере, па и, како кажу, кршење закона,
преноси РТРС.
- Остављамо простор Министарству и управи да нас позову на разговор и да нам дају чврсте
гаранције да ће наши захтеви које смо упутили у петак бити испуњени. У том случају
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одустајемо од протеста - изјавио је Горан Чамџић, председник Самосталног синдиката
одржавања шинских возила.
- У случају да нам не изађу у сусрет и не испуне наше услове, спремни смо да уђемо у кршење
закона јер видимо да на законски начин ништа не можемо постићи - рекао је и Златко Марин
председник синдиката СТД.

Мршави резултати у борби против рада на црно: Инспектори открију
тек сваког стотог непријављеног радника
Аутор:Борка Будић

Инспекција рада је за целу прошлу годину затекла око 800 радника који нису имали уговор о
раду, док их 80.000 према проценама у РС раде непријављени.
То значи да инспектори открију тек сваког стотог радника који хлеб зарађује на црно. У Савезу
синдиката РС истичу да су резултати рада инспекције готово невидљиви у борби против
непријављеног рада.
И синдикалци и послодавци су сагласни у томе да контроле заобилазе поједине фирме. Након
нашег инсистирања да нам доставе податаке о фирмама у којима је прошле године затечено
највише непријављених радника, у Инспекторату РС су навели неколико случајева, где је на
раду затечено више радника са којима послодавац није имао закључен уговор о раду.
- Код предузећа„Девић текстил“ Србац затечено је 50 радника без уговора о раду, фирма
„Падрино-БП“ Нови Град је имала 20 радника без уговора о раду, док је фирми „Пилепром“
Србац откривено 19 радника без уговора о раду, а у “Стакорина“ Чајниче 34 непријављена
радника - навела је Душанка Макивић, портпарол Инспектората РС.
Инспектори су ова предузећа казнили са 5.000 КМ, а директоре са 500 КМ. У Инспекцији тврде
да нико није поштеђен.
- У правилу већи број непријављених радника затичемо код предузећа који обављају сезонске
послове, као што је прерада воћа и поврћа у сезони те се због тога ангажује већи број радника,
те у различитим гранама индустрије где фирме склапају послове већег обима и ангажују више
радника ради завршавања послова у дефинисаном року, као што је производња на основу
уговора о лон пословима у текстилној индустрији - навела је Макивићева напомињући да за
обављање наведених послова послодавац и радник могу да закључе уговор о раду на одређено.
Ранка Мишић, председница Савеза синдиката РС каже да број непријављених радника које
открије инспекција рада, показује да у РС још нема истинске борбе против рада на црно.
- Само у центру Бањалуке, сигурна сам, можете пронаћи бар стотину радника, који немају
уговор о раду и којима послодавци не уплаћују доприносе. Јавна је тајна да има фирми у које
инспектори не залазе, а иза свега јасно је стоји политичка протекција - истиче Мишићева.
Она напомиње да ће, као председавајући Економског савета РС, тражити да им инспекција рада
доставља извештаје о контролама.
- Осим контрола по пријави грађана ми већ дуго немамо ненајављених контрола предузећа које
би допринеле ефикаснијој борби против рада на црно - истиче Мишићева.
Од ове године рад на црно ће контролисати сви инспектори, а не само инспектори рада, па и
порески инспектори и инспектори из републичке управе за игре на срећу.
Боља организација неопходна
Драгутин Шкребић, председник Уније удружења послодаваца РС истиче
каже да је пословање отежано онима који поштују прописе, док они који не раде по закону не
сносе никакве последице.
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-Боља организација инспектора је неопходна.Можда треба слати инспекторе из других градова
у контролу, како би се избегло гледање кроз прсте на основу политичких и других веза - каже
Шкребић.
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