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Ружић: Боља јавна управа и праведније зараде
Извор: РТС
Закон о запосленима у јавним службама требао би да уведе ред у јавну управу, омогући
логичније и праведније плаћање запослених и посао по заслузи, рекао је за РТС министар за
државну управу и локалну самоуправу Бранко Ружић.
Нацрт закона је прошао јавну расправу и требао би да се пред посланицима нађе до краја
септембра.
"У изради нацрта закона учествовали су и синдикати са својим критикама и предлозима. Циљ
овог закона је да се вреднује рад најбољих и да се уједначе плате у јавним службама а да
грађани имају бољу услугу", рекао је гостујући у Дневнику РТС министар за државну управу и
локалну самоуправу Бранко Ружић.
Закон ставља у повлашћенији положај запослене кроз каталог запослених и даје право
синдикатима да учествују у систематизацији радних места. Конкурси наравно остају обавезни а
посебан акценат је стављен на повреду радне дисциплине.
"Очекујем да закон буде изгласан до краја месеца. Тема овог закона нису повишице или
смањења плата али треба да спречи ситуације у којима неки сектор крене у штрајк и добије
повишицу а други остану ускраћени", рекао је Ружић.
Када је реч о укидању одлуке о забрани запошљавања у јавном сектору, министар Ружић каже
да о томе одлучује Влада али и да читава реформа увођењем реда убрзава тај процес.
Подаци о стању у касама појединих локалних самоуправа, које је недавно изнео Фискални
савет, нису ни мало охрабрујући и тешко да тај проблем самоуправе могу да реше без помоћи
државе.
"Рад самоуправа не сме да буде угрожен. Подаци јесу алармантни али Влада има капацитет да
то реши. Наравно да оне не могу саме, држава је ту да интервенише али питање је на који
начин. Проблеми ће бити разрешени али то захтева време. Оно што је сигурно је да грађани
неће бити угрожени због дуговања општина. Ствари од виталног значаја, као што је грејање и
слично, морају да функционишу", рекао је за РТС министар Ружић.
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Повишице онима који су најавили штрајкове
Пише: М. Н. Стевановић

* Пензионерима се још увек одузима "солидарни динар", па се ни са најављеним
повећањем од два одсто неће приближити пензији коју су зарадили пре него што
су постали главни штит државне благајне * Црнобрња: Одлука о дизању плата
политички мотивисана пред београдске изборе * Веће плате могу допринети расту
потрошње и последично БДП-у
Иако ни Министарство финансија, ни ММФ ни Фискални савет још нису изашли са готовим
рачуницама о стању у државној каси, нити је извесно колико ће након пада производње у
пољопривреди и енергетици бити смањена процена раста бруто домаћег производа у овој
години...
... и Влада и министри увелико најављују да већина запослених у јавном сектору може да
рачуна на веће плате у наредној години. То би, објашњавају, требало да подстакне потрошњу
која је уз извоз једна од полуга за раст БДП-а. Оно што не објашњавају, јесте да су повишице,
ако се изузму најстарији суграђани, обећане углавном онима чији су синдикати за почетак
јесени најавили штрајкове.
Дебљим новчаницима моћи ће да се надају просветари, али је неизвесно да ли ће бити
разматран њихов захтев да повећање износи 20 одсто. За десет одсто могле би да порасту
зараде у војсци, полицији и безбедносним службама, у здравству се надају највећој повишици у
овој расподели, а и овога пута најмање ће, вероватно, добити пензионери. Њима се још увек
одузима "солидарни динар" па ни са најављеним повећањем од два одсто сви они чија примања
прелазе 25.000 динара неће моћи да се приближе пензији коју су зарадили пре него што су
постали главни штит државне благајне. Њих би требало да утеши једнократна помоћ од 6.000
динара, најављена уз новембарску исплату.
Оно што је такође у најави, може да забрине послодавце у приватном сектору, јер је предвиђен
и раст минималне зараде, за шта они тврде да немају простора. Али да би и њих одобровољили,
из Владе дискретно наговештавају да ће бити речи о подизању основице неопорезивог дела
плате. Према речима Милана Кнежевића, власника конфекције Модус, такве најаве су наставак
економске политике вођене пре стабилизације.
- То очито иде на уштрб решавања изузетно тешких услова пословања и великих захватања из
привреде, па ће запосленима у јавним службама након повећања плата кренути боље, а онима у
реалном сектору лошије - истиче Кнежевић и додаје да ће бити увећан јаз у платама за исти рад
у државним службама и у привреди.
О којим се износима повишица прича и да ли су оствариви, коначну реч даће мисија ММФ-а.
Технички разговори о томе почеће већ наредне недеље, а одлука се очекује након редовне
ревизије предвиђене за октобар. До тада би и Фискални савет и Министарство финансија већ
могли да имају своју рачуницу, па су економисти за сада крајње уздржани у коментарисању
најављених потеза.
- Једино што поуздано могу да кажем, јесте да је такав потез опасан за фискалну стабилност.
Садашњи суфицит у буџету није трајно стање и мислим да зато најављена повећања нису мудра
одлука у овом тренутку - каже за Данас професор Економског факултета Бошко Живковић.
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Председник Европског покрета у Србији и професор емеритус Михаило Црнобрња каже да је
одлука о повећању зарада политички мотивисана, пред београдске изборе и уочи доласка
мисије ММФ-а, што је видљиво и из најава које је, без процента и износа, дала премијерка.
- Веће зараде не морају бити само популистички потез власти, јер је чињеница да је повећање
потрошње један од модела за раст БДП-а. То не мора да угрози ни буџетску стабилност, јер је
све ствар приоритета. На пример, ми смо једна од ретких земаља која законом прописује да
јавни дуг не сме бити изнад 45 одсто. Код нас је био и 74 и ако се као циљ постави смањење
задужености, онда не само да повећање плата угрожава буџет, него би се могли очекивати и
нови удари на зараде и пензије. Али, дефицит је сада саниран, ММФ више не врши такав
притисак на консолидацију државне касе, ниво јавних инвестиција је такође смањен, па је
одлуку о подстицају потрошње било могуће донети. Томе у прилог иде и боља фискална
наплата, што је добар основ за овакав потез - каже за Данас Црнобрња.
Већи минималац пуни буџет
- Синдикати и послодавци никада нису успели да се договоре око повећања минималне цене
рада, што власт користи и сама је бирократски пропише. Али, при том, не мења основицу
неопорезивог дела од 11.400 динара, па сваки раст минималца пуни државну касу. Тако
привреда има знатно веће трошкове, а након последње повишице они су били увећани за 17
одсто. Друга би прича била кад би наша држава следила пример већине других, па минималац
потпуно изузела из система пореза и доприноса - каже Милан Кнежевић и подсећа да је управо
због тешких услова привређивања 46.000 фирми у блокади, и оне не могу да исплаћују никакве
зараде.
Брнабић: 10 одсто за МУП само предлог
Београд - Не бих да лицитирам колико ће коме бити повећана плата, изјавила је јуче
премијерка Србије Ана Брнабић и објаснила да вест о томе да ће безбедносном сектору плата
бити повећана за 10 одсто није готова ствар, већ да је то само предлог који су представници тог
сектора упутили Министарству финансија, преноси Фонет. Брнабић је рекла да је јуче о том
захтеву представника безбедносног сектора разговарала са министром финансија Душаном
Вујовићем.
"Немамо коначан предлог буџета за наредну годину", напоменула је Брнабић и најавила да ће
предлог безбедносног сектора за повећање плата за десет одсто бити размотрен.

Подбацио раст, али и прогнозе економиста
Аутор: Аница Телесковић

Стојан Стаменковић, сарадник билтена МАТ, који је у мају тврдио да није угрожена стопа раста
од три одсто, сада каже да ће бити врло добро ако буде два
Пројектовани раст бруто домаћег производа (БДП) у Србији од три одсто неће бити остварен и
биће врло добро ако буде и два одсто, рекао је пре неколико дана сарадник часописа
„Макроекономске анализе и трендови” (МАТ) Стојан Стаменковић.
И ММФ очекује мањи раст
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И Међународни монетарни фонд (ММФ) ове године очекује мањи привредни раст од три одсто.
Да ће стопа раста бити снижена најавио је пре неколико дана Себастијан Соса, шеф
канцеларије Фонда у Београду. Претходно је ММФ, баш као и Министарство финансија,
очекивао да ће БДП порасти три одсто. На тој процени скројен је и буџет за 2017. годину.
Пре само неколико месеци Стаменковић је тврдио да резултат из првог тромесечја неће
угрозити очекивану стопу привредног раста од три одсто.
Није тачно да је разочаравајући раст бруто домаћег производа (БДП) од једног процента у
првом тромесечју 2017. у односу на исти период претходне године, као и да је због тога
доведено у питање планирано повећање БДП у овој години од три одсто. Ову оцену
Стаменковић је изнео на представљању МАТ-а 11. маја, реагујући на писање „Политике”. Тада
смо аргументовано навели да су пољопривреда и енергетика подбациле и представљају главну
препреку економском расту. Још у мају смо довели у питање прогнозу о очекиваном расту
БДП-а од три одсто.
Након што је званична статистика објавила да је реални раст БДП-а у првом кварталу 2017.
године, у односу на исти период лане, износио један одсто, „Политика” је тај резултат назвала
„разочаравајућим”.
„Само од Бога и Милорада Грчића, в. д. директора ЕПС-а, зависи да ли ће премијер Александар
Вучић трећу годину заредом погодити колико ће до краја децембра износити привредни раст.”
– То доводи у питање да ли је до краја године могуће достићи очекиване стопе раста од три
одсто – упозорио је у то време Милојко Арсић, професор Економског факултета.
Међутим, аутори МАТ-а су два дана касније тврдили да статистички подаци за март
наговештавају убрзање привредне активности. Убрзан је раст производње прерађивачке
индустрије и раст спољнотрговинске размене – извоза и увоза, расте промет у трговини на
мало, после застоја почетком године расте и производња цемента. Међутим, у марту је
настављено опадање производње електричне енергије, што је узрок стагнације показатеља
укупне индустријске производње, а потребе су се задовољавале повећаним увозом,
констатовали су тада аутори овог билтена.
„То неће угрозити привредни раст на кратак рок, али постоји опасност да енергија постане
ограничавајући фактор дугорочног привредног раста”, рекао је тада Стаменковић.
Пре неколико дана, Стаменковић је, међутим, ревидирао ставове и практично демантовао сам
себе. Истакао је да ће привредни раст у овој години бити осетно нижи.
То је последица проблема са енергетском производњом почетком године и пада
пољопривредне производње, који је условљен сушом, али и веома ниских инвестиција, чији је
реални раст дубоко испод очекиваних и неопходних вредности – закључио је аутор МАТ-а.
Стаменковић тако сада мисли о привредном расту, а у мају је овакве закључке „Политике”
назвао глупостима.

Мале плате, јефтина струја
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић
Домаћинства у Србији плаћају киловат-час пет пута мање од Данаца и Немаца
Цена струје у Србији биће најнижа у Европи и после 1. октобра, када следи ново поскупљење од
око два одсто. Киловат-час струје, коштаће 6,64, уместо досадашњих 6,54 евроценти, што је 19
одсто јефтиније него у Македонији, 20 процената него у Албанији, 21 одсто него у БиХ, 31 одсто
у Црној Гори и 50 одсто него у Хрватској, потврђују подаци Агенције за енергетику.
Домаћинства у Србији пет пута јефтиније плаћају струју од Данаца и Немаца, скоро три пута
мање од Енглеза и четири пута од Италијана. То је између осталог и главни разлог да се у
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Србији троши скоро пет пута више струје по јединици бруто друштвеног производа од
европског просека.
Реално је да тако и остане док цена струје добијена из угља у Србији буде далеко од тржишног
просека, односно, све док држава и даље буде контролисала цену струју. Око 2,5 милиона
домаћинстава у Србији потроши готово пет пута више електричне енергије од европског
просека, а један од разлога је управо ниска цена киловат-сата.
У зависности од зоне, односно потрошње зависи и цена по киловат-сату, а она која се
обрачунава у ноћној тарифи је четири пута нижа од уобичајене дневне. Најјефтиније је грејање
по нижој зеленој тарифи 1,46 динара по киловат-часу, док је најскупља у црвеној вишој 17,52
динара.
И док једни негодују, тврдећи да није тачно да је струја у Србији толико јефтина, поготово
узимајући у обзир српски просек плате, те да се наша земља не може поредити с Великом
Британијом, Белгијом или Ирском, где је стандард неупоредиво бољи, чињеница је да је
електрична енергија код нас јефтинија чак и од земаља које имају нижу просечну плату.
Просечна јулска нето зарада у Србији износила је 48.101 динар или 404 евра, у Хрватској 813, у
Словенији 1.016,36 евра. Истовремено, просечна плата у Црној Гори износи 510 евра, БиХ
439,71, Македонији 375, Албанији 427, у Бугарској се у просеку заради око 402 евра, и сви они
имају вишу цену струје од Србије.
Љубодраг Савић професор Економског факултета у Београду, каже, да је за производњу једног
киловат-часа, примера ради, Епсу потребно, два пута више радника, него чешкој
електропривреди Цезу.

Ћулибрк: Ако плата буде 450 евра, неко заслужује Нобела
Извор: Н1
Уредник недељника НИН Милан Ћулибрк изјавио је у Дану уживо Н1 да је кључни проблем
српске економије то што паралелно са смањењем плата и пензија, јавни новац и даље арче
велика државна предузећа. Сматра да је немогуће да просечна плата до краја године достигне
450 евра када ће привредни раст бити око два одсто.
Ћулибрк је подсетио да велика државна предузећа, попут РТБ-а Бор или Петрохемије и даље
“арче” јавни новац и бележе губитке који износе више стотина милиона евра, односно “поједу”
све што се уштедело смањењем пензија и плата у јавном сектору.
У јавности се спекулише о повећању плата у јавном сектору и помињу се различити проценти –
од 10 одсто колико је затражио сектор безбедности до 17 одсто што је жеља просветара.
Ћулибрк истиче да се стално прича о будућности, а да мало ко гледа садашњост – а садашњост
каже да је просечна исплаћена плата у првих шест месеци ове године већа тек за седам евра у
односу на прво полугодиште 2016.
Председник Србије је, подсећа Ћулибрк, обећао да ће просечна плата до краја године
достићи 450 евра, а у првих шест месеци просечна зарада износи 381 евро. То значи да
зараде треба до краја године да порасту за чак 18 одсто уз привредни раст који ће износити
негде око два одсто, истиче Ћулибрк, оцењујући да ко то уради, а да буде одрживо, заслужује
Нобелову награду.
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Ћулибрк смара и да у овом треутку не би уопште требало повећавати плате у јавном сектору,
већ да би вишак у буџету требало да се искористи за смањење оптерећења приватног сектора.
“Ослободите приватни сектор, дајте му ваздуха да запосле нове људе. Када они почну да
плаћају порезе, дајте онда повећање плата у јавном сектору. Дајте онима који стварају. Овако
ћемо паре брзо потрошити, угушити приватни сектор и следеће године опет имати проблема”,
поручује уредник НИН-а.
Повећање неће довести до раста БДП-а, већ раста увоза
На констатацију да у Влади оцењују да би повећање зарада довело до раста потрошње, а самим
тим и раста БДП-а, Ћулибрк каже да се у пракси дешава супротно, па уместо привредног раста
долази до раста увоза.
“Домаћих производа квалиетних нема довољно. Добар део ће отићи на куповину увозних
производа. Повећаћемо дефицит, што се десило ове године”, упозорава он.
Ћулибрк је реаговао и на процену Александра Вучића да ће услед нижег раста ове године,
привредни раст 2018. године бити већи и можда достићи четири одсто.
“Ове године ако направимо минус од пет одсто, следеће може бити раст од седам, али ништа
нисмо урадили. То је чисто замајавање. Причамо о расту од два одсто, а Румунија има шест”,
истиче саговорник Н1 и оцењује да је највећа одговорност на лошој економској политици, а не
да се све правда ледом у јануару и фебруару и сунцем у јулу и августу. “Треба и да буде обрнуто?
Је л' би нам тада било боље”, пита се он.
Када је реч о пензијама, Ћулибрк подсећа да стално слушамо како ће оне бити веће него икада
пре, а реалност је да су пензије од 2010. године у сталном паду, и да су се у претходних осам
година реално смањиле за чак 25 одсто.
“Говорио сам и 2008. када је било одлука владе Мирка Цветковића донела одлуку о повећању
пензија за 10 одсто, да ће се та одлука сломити на пензионерима. Пензија је тада била 230 евра,
дошли смо на 189 евра. Не може се из ничега створити нешто”, истакао је он.
Каже и да је ПИО Фонд проточни бојлер и да уместо да људи који данас раде уплаћују новац у
фонд да би се та средства обртала за дане када они оду у пензију, тај новац се користи да се
данашњим пензионерима исплате пензије. ПИО фонд је почетком 2000-их, према његовом
мишљењу, требало капитализовати приходима од приватизације, али то није учињено и то је,
како каже, велика грешка.
Радовић: Отимање пензија неуставно стављање руке у џеп
Гост Дана уживо био је и Михајло Радовић, председник Удружења синдиката пензионера
Србије који је рекао да пензионери тренутно немају јасну слику о најављеном повећању.
“Имате ситуацију у којем неко нешто најави да ће бити, некакву социјалну помоћ од
6.000, а премијерка онда каже да то морају да погледају са ММФ-ом. Наша права адреса
очигледно је ММФ. Шта раде људи у Министарству финансија, ако неко одговорно не може да
каже који су трендови, пуњење буџета и ПИО фонда”, запитао се Радовић.
Каже и да је закон о “отимању пензија” неуставно “стављање руке у џеп” и да је терет кризе
требало да поднесу сви, а не само пензионери и запослени у јавном сектору.
Председник синдиката пензионера упозорио је и на тежак живот старих особа у Србији, да око
600.000 пензионера има месечна примања од 8.000 до 18.000 динара.
“Волео бих да неко преживи са тим парама! Цене скачу, ко узме комуналије и погледа - за исту
потрошњу плаћамо 20 одсто више у односу на претходне године”, истакао је он.
Синдикат пензионера, како каже, жели да прича са свима како би се стање поправило – и са
позицијом и са опозицијом. “И то је оно за шта сам се ја обавезао, свима смо послали честитке
и тражили да нас приме, не би ли се понашали као партнери, а не као поданици”, поручио је
Радовић.

7

Изнео је и оштре критике на рачун Уставног суда што се већ 19 месеци не оглашава о
инцијативи коју је Синдикат поднео, а којм се тражи оцена уставности закона којим је
регулисано смањење пензија.
“Нека одговори било шта, нека нас одбију. Због процедуре чекамо Стразубр, не изјашњавају се
19. месец”, навео је он.
Радовић тврди и да је направљан дугорочни концепт уништавања ПИО фонда, смањења
пензија и свођења свих пензија на исти ниво, без обзира колико је ко уплаћивао у фонд.

"Фијат 500Л" раде по плану
Аутор:П. Ж.
Наш највећи извозник, после недавног штрајка, производи пуном паром
У ПРВИХ седам месеци ове године на нашем тржишту је продато 16.720 нових аутомобила, а
највише је продала компанија "Фијат-Крајслер аутомобили Србија" - чак 2.242.
После штрајка радника, који се завршио споразумом на обострано задовољство и радника и
"ФКА Србија", као и после колективног одмора, Ферагоста, производња у крагујевачкој
фабрици је настављена пуним капацитетом, па је и нова продајна акција, такозвани лојалити
програм, већ прве недеље од промоције дала изузетне резултате.
- Понуда "фијата 500Л" под називом "Национале" са једном од најнижих камата на тржишту,
3,99 одсто, с ратом од 114 евра, наишла је на сјајан одзив купаца - кажу нам у једном од
"Фијатових" продајних салона. - У програму "Национале" уз аутомобил са "климом", радиом,
много безбедоносних система, нудимо и двогодишње бесплатно одржавање као и гаранцију од
тоталне штете и крађе.
Оно што је посебно обрадовало купце јесте могућност куповине возила по систему "старо за
ново" при чему није битно о ком се старом аутомобилу ради.
Фабрика аутомобила из Крагујевца је и у првих шест месеци 2017. била највећи извозник са
562,2 милиона евра од укупно 2,1 милијарде евра.

"Гоша" без руске наде
Аутор:Ј. И.
Железнице Русије демантовале да купују фабрику шинских возила из Смедеревске Паланке.
Наводно је заинтересованост Руса најавили општинари
ПОСЛЕ појединих најава да су руске железнице заинтересоване за фабрику шинских возила
"Гоша" из Смедеревске Паланке, руска компанија "РЗД интернационал" саопштила је да не
намерава да купи "Гошу".
О руском партнеру до сада су говорили једино радници.
Председник Штрајкачког одбора Милан Вујчић изјавио је пре неколико дана да га је
општинско руководство у том граду обавестило да се очекује састанак с представницима руске
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железнице и једне словачке фирме, а као датум се помињао 12. септембар. Тада, међутим, није
поменуто о којој је компанији реч.
"Новости" су ово покушале да провере, али из кабинета председника паланачке општине
Топлице Пинторовића, коме смо упутили питања, нисмо добили одговоре. На телефонске
позиве није одговарао. Осим председника општине, ни генерални директор фабрике "Гоша"
Милутин Шћепановић, упркос нашим настојањима да допремо до њега, није се јављао
новинарима. Чак су недоступни за коментар били и представници Штрајкачког одбора.
Подсетимо, штрајк у "Гоши" траје више од пет месеци. Радницима се дугује више од 20 плата, а
четири и по године нису им уплаћени доприноси. Од почетка штрајка, у више наврата,
радницима је исплаћено по 130.000 динара.
Последњи договори око исплате дела дуговања радницима су пропали.
Када је реч о тврдњама из Министарства привреде да је предложено решење за окончање кризе
и да се чека званични одговор радника, у "Гоши" тврде да о томе не знају ништа.
Нови власник, кипарска фирма "Лиснарт холдинг", која је у априлу купила "Гошу" од словачке
компаније ЖОШ "Трнава", до сада се није одазивала на позиве штрајкача, али ни на позиве
државе.
И КРЕДИТ НЕИЗВЕСТАН
БИЛО је речи да ће Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије омогућити
"Гоши" добијање кредита под повољним условима, из кога би радници добили у два наврата по
30.000 динара. Прва уплата је била услов да почну да раде. Према тврдњама штрајкача,
дирекор фабрике и даље тражи да се штрајк прекине и да радници тек након што се врате у
погоне многу очекивати новац.

Вучић: Војсци веће плате и станови за 30.000 припадника
Извор:Танјуг
Поред значајног повецања примања припадника оружаних снага, план је и да се у наредних 30
дана јавности представи програм стамбеног збрињавања 30.000 припадника Војске, рекао је
председник Александар Вучић
Поред значајног повећања примања припадника оружаних снага, план је и да се у наредних 30
дана јавности представи програм стамбеног збрињавања 30.000 припадника Војске, рекао је
данас председник Александар Вучић.
Новинарима је у Скупштини србије Вучић рекао да сада постоје услови, јер су градови, пре
свега Београд и Нови Сад, али и Ниш, смањили дугове, што ће омогућити градњу станова за
официре.
"У току су разговори с владом и Министарством одбране да најмање за око 30.000 официра у
наредним годинама буде решено стамбено питање. За неких тридесетак дана ћемо се појавити
у јавности, верујем премијерка Ана Брнабић, министар Александар Вулин, а можда и ја, с
програмом којим бисмо показали како мислимо да решавамо то питање", поручио је
председник Србије.
На питање новинара о тврдњама да су наводи о повећању плата војника и полицајаца само
приче, као што га ни до сада није било, Вучић је рекао да не зна како би то коментарисао, осим
да подсети да су њихова примања повећана од 1. јануара ове године.
Такве наводе приписао је онима који су последњих година остали без "наследних привилегија",
и хтели би да се врате, због привилегија, а не неког програма и бољитка грађана.
О Војсци и њеним припадницима држава води рачуна, каже, у свим аспектима, па и о
унапређењу опремљености и капацитета система одбране.
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"Видимо да се сви у региону наоружавају, није нам лако да то пратимо, али нећемо заостајати.
Грађани Србије морају бити сигурни", рекао је председник Србије.

Кинези заинтересовани за Икарбус
Извор: Dnevnik.rs
Министар привреде Горан Кнежевић разговарао је заједно са премијерком Аном Брнабић, са
делегацијом кинеске Јин Лонг групе о могућностима за инвестирање у Србији у области за коју
су специјализовани, а то је, пре свега, производња електричних аутобуса за јавни превоз,
саопштило је Министарство привреде.
Представници Јин Лонг групе рекли су на састанку да бројне кинеске компаније долазе да
инвестирају у Србију и да се економска сарадња две земље продубљује пратећи пројекат "Један
појас, један пут".
У Србији их, како кажу, највише занимају потенцијали и могућности улагања у Икарбус, али и
друге компаније.
Министар Кнежевић је истакао да су многобројни сусрети на највишем нивоу између Србије и
Кине допринели добрим политичким односима, који су очигледно донели двема земљама и
одличну економску сарадњу.
Он је представницима Јин Лонг групе поручио да је у Србији последњих година пословна
клима знатно поправљена, као и да ће се, ако се одлуче да инвестирају, у нашој земљи добро
осећати.
Кнежевић је додао да би Јин Лонг група своје производе могла да пласира у Србији, региону, а
и шире.
Премијерка Брнабић је истакла и да Србија има стратешки циљ да постане део Европске уније,
што значи да и услове пословања прилагођава европским стандардима.
Србија, додаје, већ сада има слободан приступ европском тржишту, бројне споразуме о
слободној трговини, рецимо са Руском Федерацијом и Белорусијом, преференцијалну трговину
са САД, стратешко партнерство са УАЕ, све развијеније односе са Индијом - а то су све
потенцијална тржишта за компаније које производе у Србији.

Све веће разлике у платама између истока и запада ЕУ
Аутор:Љ.Малешевић
Није само у Србији “што јужније ,то тужније” јер се иста фраза само са другим странама света
може применити и на државе ЕУ.
Наиме , представници Европске конфедерације синдиката указују на недопустиве разлике у
платама радника који раде у западном и источном делу Европске уније. Како тврде
синдикалци, радници који раде у земљама на истоку Европске уније зарађују испод половине
плате радника у западном делу Европе.
Рачуница Европске конференције синдиката показује да радници 10 источних земаља
Европске уније зарађују свега 42 процента плате која се исплаћује у западном делу Европе,
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наводећи пример Бугарске где је разлика још драстичнија и где запослени имају у просеку 18
одсто плате развијене земље европске породице.
У извештају се истиче да само радници у Словенији која је на самој граници истока и запада,
зарађују више од половине плате на Западу, јер код њих просечна зарада износи 60 одсто
остварене у западној Европи.
Конфедерални секретар Европске конфедерације синдиката Естер Линч истиче да су разлике у
платама између источних и западних држава у Европској унији шокантно велике додајући да
мултинационалне компаније експлоатишу раднике у државама које имају слабе синдикате и
низак ниво колективних уговора.
"Током кризе , смањење зараде је било распрострањено, а повећање плата, мање је на истоку
Европске уније. Наравно, разлике у продуктивности и трошковима живота значе да плате неће
бити исте, али то не објашњава толико велико одступање у зарадама. Мултинационалне
компаније у источној ЕУ требале би увести правичне плате и требало би да поштују право своје
радне снаге на истоку на колективно преговарање. Многе од ових компанија су веома добре у
поштовању права синдиката код куће, али мање у њиховом раду у источној ЕУ. Повећање
минималних зарада такође је неопходно како би се обезбедио праг пристојности и повећао
ниво плата уопште", сматра Естер Линч.
Европске конфедерације синдиката нису се бавиле анализом плата у земљама које се
припремају за чланство у ЕУ . Јер да јесу, рачуница би им показала да државе на Балкану које
још нису примљене у европску породицу имају просечне плате које су дупло мање од
минималне зараде у било којој држави Европске уније. Чак би видели да је минималац у
Србији, који је сада нешто већи од 200 евра, два пута мањи од минималне зараде у Словачкој –
последњи податак “ Еуростата” показује да износи 435 евра. Или, дупло мањи од Мађарске ,где
тренутно износи 412, затим од Чешке где је 407, Пољске – 453, Естоније – 470 евра.
Последњи подаци Еуростата од пре неколико недеља показују да се минимална зарада на југу
ЕУ креће у распону од 500 до 1.000 евра. У тој групи су Португалија са 650 евра, Грчка са 684,
Малта са 736, Словенија и Шпанија са 805 односно 826 евра. У просталих седам земаља
чланица ЕУ, јер немају сви минималну зараду, које се налазе на западу и северу ЕУ
минималне зараде су знатно изнад 1.000 евра. У Великој Британији минималац је 1.379,
Француској 1.480, Немачкој 1.498, Белгији 1.523, Холандији 1.552, Ирској 1.563, а највећи је у
Луксембургу - чак 1.999 евра.
Еуростат указује и да су 2014.године у земљама чланица ЕУ за које постоје подаци о просечној
плати, минималне зараде премашивале 60 одсто просечне бруто месечне плате у само три
државе. Европска конфедерација синдиката тражи да минималне зараде не буду ниже од 60
одсто плате у свим државама чланицама у ЕУ , као и да се убрза повећање плата у источним
земљама европске породице.
Највећи пад у Хрватској
Разлика између плата развијеног и мање развијеног дела Европске уније, тврде у синдикату,
била је мања крајем деведесетих и почетком двехиљадите године, али је слика промењена
економском кризом од 2008. до прошле године. Најзначајнији пад зарада евидентиран је у
Хрватској, где је плата са 43 одсто западног просека пала на свега 37 одсто. Пад је приметан и у
Мађарској , где је плата са 35 одсто пала на 28 одсто. Разлика у платима повећана је и у
Пољској, Румунији и Чешкој.
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Преговори око минималне цене рада без представника Министарства
финансија
Извор:Бета
Унија послодаваца Србије саопштила је данас да је на четвртом састанку Преговарачког тима
Социјално-економског савета Србије подржала раст минималне цене рада по сату, под условом
да је праћен одговарајућим растом неопорезивог дела зараде.
У саоштењу се наводи да Савез самосталних синдиката Србије и УГС Независност остају при
захтеву да се минимална цена рада за 2018. годину повећа са 130 динара на 154 динара по
радном часу без пореза и доприноса.
Та два синдиката подржавају Унију послодаваца Србије да се повећа неопорезовани део зараде.
На преговорима није било представника Министарства финансија, без чијег присуства се не
може постићи коначни договор, наводи се у саопштењу и додаје да се очекује да на седници
Социјално-економског савета 12. септембра буде донета коначна одлука о висини минималне
цене рада.
"Минималац" би требало да буде усаглашен на Социјално-економском савету до 15. септембра
између представника Владе Србије, синдиката и привреде.
Унија послодаваца Србије која заступа интересе привреде тражи да се неопорезиви део зараде
који је сада 11.600 динара повећа за осам одсто, а ако Влада Србије на то не пристане, нуде
повећање минималне цене по сату за три одсто.

"Моблини инспектори" сузбијају сиву економију
Извор:Танјуг
Министар Зоран Ђордјевић и амбасадор Норвешке Арне Санес Бјорнстад потписали су данас
споразум о реализовању пројекта за сузбијање рада на црно и Протокол о сарадњи измедју
Инспектората за рад и Пореске управе, којим ће, између осталог, бити уведена функција
"мобилног инспектора", а који ће на лицу места реаговати на кршење закона.
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања објаснио је да пројекат није
временски ограничен, те да се највећи резултати очекују у будућности.
- Циљ је да заједничким радом пробамо да у Србији искоренимо сиву економију и рад на црно.
Надам се да ће инспектори својим заједничким радом успети у томе, јер је у интересу свих
грађана Србије, радника, послодаваца и страних инвеститора да сива економија не посотоји навео је Ђорђевић.
Министар је додао да су подршку за пројекат дали и Унија послодаваца и синдикати радника.
- Цела акција пружиће боље услове за инвеститоре, јер они желе да инвестирају у земљу где сви
плаћају порез и где је конкуренција лојална. Србија је у прошлој години била лидер у креирању
нових радних места и ја очекујем да са овом мером и у наредним годинама задржи ту позицију
- нагласио је Ђорђевић.
Све институције заједно против сиве зоне
Директорка Пореске управе Драгана Марковић рекла је да од потписивања споразума очекује
унапређење у размени информација.
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- Блиска сарадња Пореске управе са свим другим државним институцијама од великог је
значаја за борбу против сиве економије, јер ова борба може бити успешна само ако све
институције делују заједно - рекла је Марковић.
Амбасадор Норвешке у Србији, Арне Санес Бјорнстад истакао је да је инспекцијска контрола
кључна када је у питању примена закона.
- Сива економија угрожава сваког од нас, одузима права радницима, приход држави, а доноси
бенефите онима који крше закон. Ова иницијатива ће допирнети поштовању закона, стварању
бољих услова за раднике и наравно приливима у буџет Србије који ће моћи да се искористе за
добробит свих грађана - рекао је Санес Бјорнстад.

СИНДИКАТИ ТРАЖЕ ПОВЕЋАЊЕ: Минималац 154 динара по сату?
Извор:Курир/ Е. К.

Унија послодаваца подржала раст минималне цене рада уколико расте и неопорезиви део
зараде
Савез самосталних синдиката Србије и УГС Независност остају при захтеву да се минимална
цена рада за 2018. годину повећа са 130 динара на 154 динара по радном часу, без пореза и
доприноса.
Унија послодаваца Србије саопштила је јуче да је на четвртом састанку преговарачког тима
Социјално-економског савета Србије подржала раст минималне цене рада по сату, под условом
да је праћен одговарајућим растом неопорезивог дела зараде. Савез самосталних синдиката и
Синдикат Независност подржавају Унију послодаваца Србије да се повећа неопорезовани део
зараде.
- На преговорима није било представника Министарства финансија, без чијег присуства се не
може постићи коначни договор. Очекујемо да на седници Социјално-економског савета 12.
септембра буде донета коначна одлука о висини минималне цене рада - наводи се у саопштењу
Уније послодаваца Србије.
Минималац би требало да буде усаглашен на Социјално-економском савету до 15. септембра
између представника Владе Србије, синдиката и привреде. Унија послодаваца Србије, која
заступа интересе привреде, тражи да се неопорезиви део зараде, који је сада 11.600 динара,
повећа за осам одсто, а ако Влада Србије на то не пристане, нуде повећање минималне цене по
сату за три одсто.
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