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Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас да суфицит у буџету за период јун-јул
износи 49,1 милијарду динара, односно око 410 милиона евра, што је значајно више од
предвиђеног и додао да ће пре краја године бити повећане пензије и плате у јавном сектору.
"Када смо 2014. године кренули да радимо оно што (руски председник) Владимир Путин данас
ради, са платама и пензијама, а што је било врло болно, уз Закон о раду и мере фискалне
консолидације, неки су ми се смејали и подсмевали, а сви су се бунили. Данас имамо одличне
резултате и пензионери ће пре краја године имати добити повећање, као што смо обећали, а
већ ове године ће кренути повећње плата и повећање минималца", рекао је Вучић у интервјуу
за ТВ Пинк.
Он је назначио да у периоду јун-јул имамо суфицит у буџету 49,1 милијарди динара, односно
око за 410 милиона евра, а био је предвиђен дефицит од 16,7 милијарди динара.
Уз то, подвукао је да је раст БДП-а у првих шест месеци 4,5 одсто, што је више од прогнозе и
Међународног монетарног фонда (ММФ) и Светске банке и међу првих пет земаља у Европи.
"То је могло само после тешких мера, озбиљног и одговорног приступа. Не после приступа
'лако ћемо' и трач рубрика које видите сваког дана", рекао је Вучић.
Вучић је истакао да српска економија напредује, брже и боље него претходних година,
наводећи да је просечна плата у нашој земљи тренутно 470 евра.
"Да ли је то 500 колико сам желео? Није. А да ли је то више од 336? Много је више", рекао је
Вучић.
Каже да се Србија полако приближава стандарду земаља чланица ЕУ, Хрватској Румунији и
Мађарској, те да држава наставља рад на смањењу незапослености.
"То не може за годину или две, за то је потребно време, али ми идемо у одличном смеру",
истакао је председник.
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Вучић је рекао да ће у манадату градоначелника Београда Зорана Радојичића бити изграђена
још два моста у Београду и завршена изградња гондоле на Калемегдану.
Подсетио је да је од момента од када је преузео функцију премијера Србије до данас у нашој
земљи изграђено 410 мостова.

Повишице могу и без ребаланса буџета
Уколико повећање расхода на име увећаних плата и пензија буде мање од 47 милијарди
динара, министар финансија неће морати да прекраја државну касу
Аутор: Аница Телесковић
Од изјаве председника Александра Вучића да ће Србија ове године „имати један од
најпозитивнијих и најбољих ребаланса до сада, којим ће се доста ићи на повећање животног
стандарда”, па до става да за исплату повишица прекрајање државне касе уопште није
потребно, прошло је нешто мало више од два месеца. Да ли је председник тиме демантовао сам
себе или се у међувремену променио фискални оквир јер су остварени резултати на крају јула
за 65,8 милијарди динара бољи од плана?
А шта о томе каже закон? По члану 69 Закона о буџетском систему, текућа буџетска резерва
износи највише четири одсто укупних прихода у државној каси, што је око 47 милијарди
динара. То је фискални простор у оквиру кога министар финансија Синиша Мали до краја ове
године има одрешене руке да повећава постојеће расходне ставке у буџету. У случају да Мали у
буџет жели да допише нову расходну ставку, која законом није била планирана, то не може да
уради без ребаланса. Без обзира на то о колико је мало пара реч. Као што је, на пример, Душан
Вујовић прошле године морао да прекраја државну касу да би запосленима у сектору
безбедности, а то су војска, полиција и БИА, држава могла да исплати обећани бонус у износу
од по 10.000 динара.
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Председник Самосталних синдиката у Пироту о преговорима о минималној цени рада

Ћирић: Минималац би требало да буде око 30.000 динара
* "Тигар тајерс" и јавни сектор дижу просек зарада у Пироту, а зна се да већина не може ни да
машта о просечној заради од безмало 53.00 динара
Према подацима за мај просечна плата у Пироту је била 52.939 динара, што је за пет посто
више у односу на републички просек за исти месец који износи 50.377 динара. Председник
Већа Савеза самосталних синдиката Пирота Родољуб Ћирић каже за Данас да ће многи ће рећи
како је могућ такав просек кад већина прима и испод минималне зараде.
Пише: З. Панић
– Оваквој просечној заради у мају у Пироту највише доприноси исплата зарада у Компанији
„Тигар тајерс“ и у јавном сектору. Зато је наш став да минимална цена рада треба да буде на
нову минималне потрошачке корпе. Статистика је једно, а реалност нешто друго. Сви би
пожелели да имају тај просек, али у стварности није тако јер смо све сиромашнији, каже
Ћирић. Према његовим речима, до 15. септембра треба да се утврди нови износ минималне
цене рада по радном сату за идућу годину.
– Битно је то што већина послодаваца не поштује законске одредбе о исплати минималне
зараде, тако да је та исплата постала изузетак. Тражимо од нашег Савеза самосталних
синдиката да минимална зарада мора да буде у висини минималне потрошачке корпе, иако ни
минимална потрошачка корпа не одражава реалну ситуацију запослених. Самостални
синдикат Србије се залаже да са садашњих 143 динара минимална цена рада буде подигнута на
210 динара. Став синдиката је да у преговорима са Владом не би требало да се прихвати нижи
износ од 80 одсто у односу на минималну потрошачку корпу, што би требало да износи 168
динара или 29.232 динара минимална зарада, истиче Ћирић за Данас.
Последњи подаци за април говоре да је минимална потрошачка корпа за април износила
36.380 динара. Ако се она подели са 174 сата, минимална цена рада би требало да буде 210
динара по сату за идућу годину.
– То је полазна основа за Савез самосталних синдиката Србије у преговорима са Владом, каже
Ћирић и додаје да су сада сви параметри за повећање минималне цене рада на страни
синдиката.
– Имамо раст бруто друштвеног производа, смањење незапослености, повећање цена
потрошачке корпе. Сматрам да је наш захтев реалан и да минимална зарада треба да буде у
висини минималне потрошачке корпе. Још 2016. године поднели смо захтев Савезу
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самосталних синдиката да минимална зарада буде у висини минималне потрошачке корпе.
Прошле године је то било 70 одсто и то је највеће повећање откако се утврђује минимална цена
рада, каже Ћирић.
Крећу у преговоре са износом од 210 динара на сат: Родољуб Ћирић

Стручњаци тврде да би Пољопривредни комбинат ваљало продавати по целинама

ПКБ би у државном власништву пропао
Министарство привреде још није објавило под којим ће условима огласити продају
Пољопривредног комбината Београд, али се већ зна да је то била тема и за разговор Владе са
ММФ-ом, након чега је речено да се тендер очекује средином овог месеца.
Пише: М. Н. Стевановић
Стручњаци су углавном резервисани у оцени да ли је продаја највеће пољопривредне
корпорације нужна или је само удовољавање жељама међународних саветника. Већина се
слаже да држава не може даље да развија тај систем али подсећају и на негативна искуства из
претходних приватизација. Ипак, професор Више пословне школе у Ваљеву и бивши државни
секретар у Министарству трговине Драгован Милићевић, каже за Данас да тај последњи
аргумент не би требало да буде важан, јер је било успешних и неуспешних продаја предузећа и
подсећа да све ипак зависи од тога какве услове држава успостави са купцем.
– Тешко је децидно се определити за или против јер је модел који ће држава огласити за ПКБ
још увек тотална непознаница. Није јасно да ли ће се на тржишту наћи фирма у целини или по
профитним јединицама. Такође, то је једини велики систем из периода социјализма који је
опстао, па иако је значајно смањен у односу на свој златни период, јер су најпрофитабилнији
делови, попут Имлека, на пример још раније отуђени, ипак не видим која би од великих
домаћих компанија из агробизниса ушла у ту куповину, тим пре што је њихов концепт
производње другачији – каже Милићевић.
Он објашњава да у преосталој структури сточарске и ратарске производње, ПКБ нема
конкурентску предност у односу на друге домаће системе и да би садашњи концепт рада у
државној својини тешко опстао.
– Прошло је време старог начина управљања, то више не функционише тим пре што у тој
делатности нема монопола. То није ни струја ни рудник, већ је реч о компанији која се на
тржишту под једнаким условима налази заједно са другим великим произвођачима,
приватним фирмама које инвестирају и унапређују своје системе. Не опстаје ни теза да је то
један од главних снабдевача Београда, јер се променио и концепт трговине. Корпорација више
нема онако разнолику палету производа као некада, нити је више ту Пекабета преко које је
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пласирала своју робу и сада је као и други произвођачи, упућена на трговинске ланце – истиче
Милићевић.
Према његовим речима, ПКБ и ако се приватизује има перспективу уколико држава изабере
прави модел. Наглашава да је ту могуће јавно-приватно или стратешко партнерство, али да је
најважније да се купцу ограничи могућност отуђења имовине и да се продаја услови
улагањима.
И консултант за стране инвестиције, Милан Ковачевић истиче да је нерационално понудити
ПКБ као јединствен систем, јер се он састоји од више хетерогених делатности.
– Не продаје се само пољопривредно добро, ПКБ има и значајне површине грађевинског
земљишта, има и главну, сточарску производњу али и велики део под ратарским културама.
Ми смо већ имали грешака у приватизацији тако хетерогених система, када је купац
искористио имовину а угасио делатност. И овде би било то могло да се деси са грађевинским
земљиштем, док би за све друге делатности продаја испала штетна – каже Ковачевић.
Додаје да би било разумно да се ПКБ понуди по целинама, посебно део грађевинског
земљишта, посебно фарма а посебно пољопривредно земљиште односно ратарска производња.

400 рудара на опоравку - бања или море, по препоруци
Ресавица -- Синдикат Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица упутио је на
рехабилитацију у бање и на рекреацију 400 рудара, који раде у најтежим условима
ИЗВОР: ТАНЈУГ
На бањско лечењу и рехабилитацију, у рехабилитационе центре и бање Србије, иде 200 рудара,
а на рекреацију на море 200, по седам дана, речено је Тањугу у овом синдикату.
Рудари који иду на море учествују са 50 одсто плаћања у ратама.
Реч је о радницима који раде у најтежим условима а на бањско лечење иду по упуту лекара, на
основу лекарског извештаја са систематског прегледа који се за рударе организује једном
годишње, објашњавају у синдикату.
Рехабилитација за рударе је организована у великом броју бања Србије, највише у Рибарској,
Соко бањи, Врњачкој, Нишкој... на основу препорука и упута лекара специјалиста.
Рудари на море иду у Чањ, у Црну Гору.
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