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ПРЕГОВОРИ О УТВРЂИВАЊУ НАЈНИЖЕ ЗАРАДЕ: Минималац још "на
леду"
Ј. Ж. С.
Преговори између синдиката, послодаваца и Владе око утврђивања минималне
цене рада ушли су у завршну фазу
ПРЕГОВОРИ између синдиката, послодаваца и Владе око утврђивања минималне цене рада
ушли су у завршну фазу. Делимичних помака има, али осим синдиката који тврде да неће
пристати на износ нижи од 167 динара по сату, остали се још не изјашњавају о свом предлогу
најниже гарантоване плате за наредну годину.
Седница Социјално-економског савета на којој ће једина тачка дневног реда бити минималац
одржаће се највероватније у понедељак 10. септембра, а последњи законски рок за његово
утврђивање је 15. септембар.
Како тврде у Савезу самосталних синдиката Србије, досадашња незванична понуда државе и
послодаваца је увећање од највише 10 одсто. То значи да би садашњи најнижи износ, са 143
оквирно "скочио" на 157 динара.

КОНТРОЛА ГРАДИЛИШТА: Запослили раднике, а фирми нема у папирима!
Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА
Министарство за рад у уторак на сајту објавило списак имена 21 послодавца чија
предузећа не поштују законе. Спорним газдама треба одмах одузети лиценцу и
дозволе за рад
ИМЕНА двадесет и једног газде који су радили противзаконито од уторка се налазе на сајту
Министарства за рад. Списак оних који су запошљавали људе на црно или им фирме нису
регистроване је јаван и редовно ће се ажурирати после сваког инспекцијског надзора. Тренутна
листа је резултат ванредних инспекцијских надзора са београдских градилишта од 1.
септембра.
Према подацима доступним на сајту минрзс.гов.рс, највише радника који нису имали ниједан
папир у овој контроли запошљавале су београдске фирме "Армарт 011" и самостална занатска
радња Л.У.К.А.Д. Инспектори су код њих "ухватили" по седам непријављених радника. Следе
СЗР "Лим - Рад плус" из Лознице, са шест, затим СЗР "Дане" из Старих Бановаца, где четири
особе нису имале папире.
На списку послодаваца који нису поштовали закон нашли су се и "Грађа промет" д.о.о и ГР
"Гаковић градња", обе из Београда на чијим градилиштима су 1. септембра била по три
радника затечена у раду на црно. Са по два непријављена запослена на листу су доспели
"Цакић градња" из Велике Моштанице, "Црна Трава градња" д.о.о из истоимене вароши, ПР
Драгољуб Мушкиња из Старе Пазове, београдска ЗГР "Буда градња", "Ексинг" д.о.о, ПР МР
МИЛМАР и СЗР "Саша", сви из Београда.
На градилиштима "Лукас градње" и АРХИ ПРО д.о.о, обе из Београда, као и лозничке СЗР "Све
у реду" затечен је по један непријављени радник.
Сви ови послодавци су регистровани у Агенцији за привредне регистре, али су се и поред тога
бавили нелегалним пословима. С друге стране, било је и оних који су имали раднике,
градилишта, склопљене послове, а да им фирме званично у папирима нигде не постоје.
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Према подацима Инспектората за рад такви су послодавци Милко Митов из Београда који је
имао пет запослених, Параћинац Алекса Крстић са још три радника на црно, као и Сретен
Андрић из Београда и Александар Цветковић из Обреновца. На списку је и Београђанин
Александар Стојимировић који се самостално бавио нерегистрованом делатношћу.
Зоран Михајловић из Савеза самосталних синдиката Србије сматра да објављивање имена
несавесних послодаваца неће имати много ефекта, већ да би надлежни морали да се појачају
инспекцијске контроле.
- Када би на терену имали већи број инспектора и другачије организовали њихов рад, мислим
да би резултати били много бољи - каже наш саговорник. - Када се десе овакве ствари требало
би одмах одузети лиценцу и дозволе за рад фирмама које су умешане. Држава прећутно
дозвољава појединим послодавцима да крше закон.
НАДЗОР
ИНСПЕКЦИЈСКИ надзор поводом смрти Небојше Туровића на градилишту на углу улица
Кнеза Милоша и Сарајевске у Београду још није завршен. Инспектори га приводе крају, те ће се
ових дана знати које су мере предузете и против кога.
Оно што је до сада утврђено је да послодавац код кога је Туровић радио није имао ниједан
документ из области безбедности здравља на раду, као ни Акт о процени ризика.
ИНСПЕКТОР ОБУСТАВИО РАДОВЕ НА ЗГРАДИ АМБАСАДЕ
РАДОВИ на градилишту у Улици кнеза Милоша на којем је погинуо радник из Краљева
обустављени су по налогу градског грађевинског инспектора. Како је саопштено из
Секретаријата за инспекцијске послове, инспектор је донео решење о обустави даљих радова на
заштити ископа темељне јаме и суседних објеката до испуњења свих мера из решења.
Због утврђених пропуста биће предузете законом прописане казнене мере против свих
одговорних лица. Како би се утврдило да ли је било повреде професионалних стандарда и
норматива одговорних лица на градилишту, грађевински инспектор ће упутити пријаву
Инжењерској комори Србије.

ПО АКЦИЈИ 5.194 ДИНАРА: Коначно стиже новац акционарима "Бека",
износ умањен
С. БУЛАТОВИЋ

Око 4.500 бивших радника београдске конфекције од четвртка ће почети да добија
дивиденде. По акцији 5.194 динара, али ће износ бити умањен за порез
АКЦИОНАРИ Београдске конфекције "Беко" могу да се надају новцу од дивиденди. Исплата,
како смо сазнали, треба да почне у четвртак и трајаће намање од пет до шест радних дана. Од
уновчене имовине новац чека око 4.500 бивших радника и њихових наследника, а дневно ће се
извршавати око 500 налога. Акционари имају право на 5.194 динара по акцији, али ће им лећи
нешто мање новца, јер су обвезници пореза на дивиденде.
Стечајни управник Михајло Коруга тек је у понедељак обавештен о правоснажности тачке два
завршног рачуна делимичне деобе имовине "Бека". То је био предуслов да почне подела 2,82
милијарде динара прикупљене распродајом имовине некадшње компаније. Тај износ се дели
на укупно 543.120 акција. Десет одсто је у власништву ПИО фонда, 30 одсто припада Акцијском
фонду, а 60 одсто радницима акционарима.
- Ажурирамо и проверавамо текуће рачуне и рачунамо да ће у четвртак почети исплата - каже
за "Новости" Михајло Коруга. - Имамо протокол са Комерцијалном банком, где лежи новац, да
дневно не може да се да више од 500 налога. Првог дана ће ићи исплата на рачуне који су у
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Комерцијалној банци. Ми проверавамо податке, али увек постоји могућност да ће на толиком
броју транскација бити и понека грешка. Контактираћемо са акционарима чији налог
евентуално буде враћен. Очекујемо да ћемо следеће среде вероватно успети да исплатимо све
акционаре.
Бившим радницима ће на рачун лећи износ умањен за 15 одсто пореза на дивиденде. Порез се
обрачунава на разлику цене акције на дан отварања стечаја и износа који данас следује по њој,
5.194 динара. Како сазнајемо, разлика је 2.194 динара. Груба рачуница показује да ће се
власнику сто акција одбити око 33.000 динара пореза. Уместо 519.400 динара, на рачун ће му
лећи око 486.000 динара.
- У року до три дана од исплате дивиденди, акционари ће добити обавештење где ће им бити
наведено колико им је припало од дивиденди, колико им је обрачунат порез на дивиденде и то
ће им бити заправо и доказ да су ту обавезу измирили - додаје Коруга.
ИЗМЕНЕ НАКНАДНО
ОД покретања стечаја над Београдском конфекцијом до исплате акционара прошло је 15
година. Многи бивши радници нису дочекали да наплате године рада.
Канцеларија стечајног управника је последњих дана обуставила измену података о
акционарима, како би могли да припреме исплату. Постоји могућност да неки од наследника
новац не добије одмах, већ ће морати да сачека нешто дуже.

Мали: До 1. октобра најкасније укидање закона о смањењу пензија
Агенције
У наредне две до три недеље, а најкасније до 1. октобра, биће укинут Закон о
привременом умањењу пензија, изјавио је министар финансија Синиша Мали
БЕОГРАД - У наредне две до три недеље, а најкасније до 1. октобра, биће укинут Закон о
привременом умањењу пензија, изјавио је министар финансија Синиша Мали.
Мали ће у уторак на састанку са мисијом ММФ из Београду разговарати о детаљима везаним за
повећање пензија.
"Већ ове, а најкасније наредне недеље изаћи ћемо пред владу са изменама Закона о ПИО
фонду, који ће де факто бити основ за тако нешто", рекао је Мали.
Очекује нас шест или седам различитих закона до краја године, који ће бити тема у
разговорима са ММФ-ом, најавио је министар финансија.Званична делагација ММФ- на челу
са Џејмсом Руфом требало би да дође у 24. септембра и да борави у Београду до 4. октобра.
Одмах након што прође владу, закон ће се наћи у Скупштини, а рок за његово ступање на снагу
је 1. октобар.
МАЛИ: У ОКТОБРУ НОВИ ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О НАКНАДАМА
Министар финансија Синиша Мали изјавио је у уторак да ће Влада Србије у октобру усвојити
Предлог закона о накнадама и додао да ће неке од накнада бити укинуте.
"То ће допринети бољем пословном окружењу", рекао је Мали у разговору са члановима
Америчке привредне коморе.
Министар је најавио смањење пореских оптерећења на зараде а могуће је да ће бити укинут и
допринос за незапосленост од 0,75 одсто.
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Он је додао да је у току и припрема реформе Пореске управе и царинског система, што траже и
привредници.
Мали је рекао и да ће повећање плата у јавном сектору и пензија, које ће уследити ускоро,
допринети расту потрошње а тиме и расту Бруто друштвеног производа јер је циљ Владе
очување па чак и убрзање стопе раста који је за шест месеци ове године био 4,9 одсто.

Плате у грађевини и по 1.000 ЕВРА, али РАДНИКА НЕМА
Александар Латас
Премда грађевински радници могу да зараде плату и до 1.000 евра, на градилиштима широм
Србије их је све мање јер махом одлазе на велика, инострана тржишта где имају боље услове
рада.
Тесар у Београду може да заради око 900 евра месечно, краниста око 1.000 евра, а армирач и
мало више од те суме - ако је судити по подацима из огласа. Како наводе из грађевинских
синдиката, то и јесу реалне суме када се прича о платама грађевинара у Србији. Осим тога,
плате су у константном порасту, али то је изгледа недовољно да задрже домаћу радну снагу.
Због тога на нашим градилиштима све више имамо раднике који долазе из Албаније и
Македоније, док наши мајстори најчешће попуњавају радна места испод кранова у Немачкој,
Аустрији и Словачкој.
- Плата ми је добра, али услови рада и живота у Србији нису. Имам око 1.000 евра месечна
примања, али жена ми не ради, а ја се поломих. У Немачкој бих зарађивао око 2.500 до 3.000
евра месечно, што је велика разлика, а трошкови живота сем скупљег смештаја су исти. Једино
што ме држи овде су двоје мале деце која су често болешљива, па се бојим да их одведем у још
непознату земљу - каже краниста Ђорђе Граховац из Новог Сада.
Учешће грађевинарства и индустрије грађевинског материјала у расту српског БДП-а у првих
седам месеци ове године је чак 24 одсто, што је највеће учешће било које индустрије у порасту
БДП-а. Тај пораст прате и веће плате које су, по мишљењу синдикалаца, и даље мале.
- То није велики раст ако је обичан грађевински радник имао 380 евра плату пре неколико
месеци, сада има 400. Гради се више него протеклих година, има и више инвестиција, али
положај радника се није много побољшао. Нама су на градилиштима остали махом радници
који имају више од 30 година радног стажа и због година не могу да оду у иностранство - каже
Саша Торлаковић, председник Синдиката радника грађевинарства и индустрије грађевинског
материјала.
Како додаје, српски радници имају жестоку конкуренцију код наших ближих и даљих комшија.
Само Словачка тренутно тражи у Србији око 2.000 грађевинских радника, Немачкој званично
фали 380.000, а незванично 1.200.000 грађевинаца, па су већ поједноставили добијање визе и
процедуру одласка. С друге стране, у Србији данас раде румунски (на једном од највећих
новосадских градилишта) и македонски и албански радници (махом у Београду).
Новосадски предузимач Небојша Марић сматра да много грађевинских фирми послује у сивој
зони, због чега радници нису мотивисани да раде, а с друге стране млади су се одвикли од ових
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занимања и требаће времена да се то врати, иако је потреба на тржишту сада велика и плате
добре.
- Друго, ова занимања нису била добро плаћена, а ту је и тежак и напоран рад. Радника фали
све више, долазимо у ситуацију кроз коју су прошли Румунија и Пољска које су остале без
својих радника. Видите и да наше грађевинске школе не могу да дођу до ученика, а одатле вам
све креће. Због тога имамо пуно вредних, али не и квалификованих радника. Код нас су сви
мајстори за све, старији обучавају млађе - каже Марић.

Независни синдикат просветних радника Војводине: Домарима
преполовљене плате
Пише: М.Пудар

Свака од 1760 школа у Србији има неку врсту грејања о чијем раду брину домари, а управо ова
категорија запослених у просвети поднеће терет уштеде у образовању применом измене
Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установа основног образовања.
Овим прописом од пре три дана на послу домара ложача ради 0,5 извршилаца а самим тим
преполовљена им је и плата.
-Пола човека, пола плате, тако гласи ова једначина . Тако нешто је апсолутно неодрживо,
већина школа ради у две смене а четворочасовним временом ложача ризикују се безбедност и
животи деце и запослених – објашњава Душан Кокот из Независног синдиката просветних
радника Војводине.
Према његовим речима, половином радног времена домари треба да током 6 месеци да брину о
грејању од 6 ујутру до 19 часова, поред тога да косе траву, поправљају по школама и да за све то
добију 12.000 динара.
-Разумемо потребу за штедњом али да ли је Србија толико потонула да ризикује стотине
живота због 12.000 динара месечно. Министар је овај правилник потписао, време је да јавно
преузме одговорност за евентуалне фаталне последице – поручује Кокот.
Независни синдикат просветних радника Војводине апелује на надлежне да још једном
прочитају и коригују усвојене измене.

Мали: Мисија ММФ 20. Септембра
Пише: ФоНет
Делегација Међународног монетарног фонда са Џејмсом Руфом на челу доћи ће у Србију
највероватније 20. септембра, најавио је данас министар финансија Србије Синиша Мали и
истакао да ће једна од тема бити повећање пензија.
Мали је новинарима, после састанка са члановима Америчке привредне коморе у Београду,
рекао да је у плану да током јесењег заседања Скупштина Србије усвоји измене закона о ПИО
фонду, порезу на имовину и порезу на добит.
Он је напоменуо да ће и данас имати састанак са једном делегацијом ММФ, као претходницом
мисије коју предводи Руф, и да ће тема бити повећање пензија.
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Мали је истакао да је један од главних задатака његовог министарства реформа пореске управе,
укључујући царинске и разне инспекцијске службе, као и да је главни циљ сузбијање сиве
економије.
„Буквално сваких десетак дана имамо радну групу о томе, врло брзо до краја године излазимо
са предлогом стратегије за реформу пореске управе, а ту подразумевам и измене Закона о
фискалним касама“, предочио је Мали.
Важно је питање и повраћај ПДВ, који се по закону исплаћује у року од 45 дана, додао је Мали и
навео да не види разлог да се повраћај ПДВ не исплати наредног дана по обављању посла ако је
документација исправна.
Мали је поновио да је незапосленост у Србији 11,9 одсто, а да је 2012. она износила скоро 25
одсто, као и да Србија данас више нема дефицит у буџет нити негативан привредни раст.
Према Малом, Србија је, како је навео, по привредном расту у Лиги шампиона, јер њена
економија бележи раст већи од четири одсто.
Мали је најавио и подршку компанијама за инвестирање у нову технологију кроз измене
Закона о порезу на добит.
Председница Америчке привредне коморе Јелена Павловић је новинарима указала на проблем
сиве економије у Србији, наводећи извештај Економског факултета у Београду по коме је сива
економија 2016. заузимала 30 одсто бруто домаћег производа.
Јелена Павловић је указала и да није завршен процес реформе парафискалних намета, а као
важно питање навела је и владавину права, то јест ефикасност у раду правосуђа. (крај) вбр/моб
12:37

Мали: До краја 2021. биће потпуно спроведена реформа Пореске
управе
Извор: Танјуг
БЕОГРАД: До краја 2021. године биће потпуно спроведена реформа Пореске управе за шта је
обезбеђен новац, поручио је данас министар финансија Синиша Мали.
Мали је рекао да ће у наредном периоду, до краја године, бити завршена стратегија за реформу
Управе, и да је држава добила 50 милиона долара од Светске банке за куповину софтвера,
набавку нове опреме и изградњу нових објеката.
Он је констатовао да је срамота неиздавати фискални рачун и да је ружна слика колико се
кафића и ресторана затвара због неплаћања пореза.
Каже да ће, када власници буду кажњени са годину дана забране пословања, тај власник
локала "изаћи из посла".
Мали је објаснио да је све више оних који плаћају порез и да је то обавеза грађана али и да је
обавеза државе да обавештава грађане за шта се новац троши.
Уговор о концесији "Тесле" биће објављен до краја године
„Уговор о концесији аеродрома Никола Тесла биће објављен до краја године до када ће у буџет
Србије бити уплаћена и накнада за концесију француске компаније "Ванси", рекао је Мали.
"Накнада је везана за уговор. Клоузинг уговора се очекује до краја године а паралелно са тим је
и уплата", рекао је Мали.
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Уговор о концесији београдског аеродрома "Никола Тесла" потписан је на 25 година, а укупна
номинална вредност ове трансакције је око 1,46 милијарди евра (1.461.508.000 евра), и ту
спадају једнократна накнада, минималне годишње концесионе накнаде и капитална улагања.
Ванси Аеродроми понудио је једнократну концесиону накнаду у износу од 501 милион евра.
Исплата ће се вршити кроз дивиденду и то: Републици Србији 417 милиона евра и малим
акционарима 84 милиона евра.
Током периода трајања концесије биће плаћана годишња концесиона накнада.
Минимална концесиона накнада по години се креће између 4,4 милиона евра до 15,1 милиона
евра.
До 1. октобра најкасније укидање Закона о смањењу пензија
„У наредне две до три недеље, а најкасније до 1. октобра, биће укинут Закон о привременом
умањењу пензија, изјавио је Мали.
Он ће данас на састанку са мисијом ММФ из Београду разговарати о детаљима везаним за
повећање пензија.
"Већ ове, а најкасније наредне недеље изаћи ћемо пред владу са изменама Закона о ПИО
фонду, који ће де факто бити основ за тако нешто", рекао је Мали.
Очекује нас шест или седам различитих закона до краја године, који ће бити тема у
разговорима са ММФ-ом, најавио је министар финансија.
Званична делагација ММФ- на челу са Џејмсом Руфом требало би да дође у 24. септембра и да
борави у Београду до 4. октобра.
Одмах након што прође владу, закон ће се наћи у Скупштини, а рок за његово ступање на снагу
је 1. октобар.
Министар је рекао и да је израда закона о јавним набавкама завршена и да ће у наредном
периоду бити представљен јавности као и Влади а да ће се послати и на оцену у Брисел.
"Закон о јавним набавкама је готов и биће представљен јавности. У питању је системски закон
где много тога може још да се унапреди и уради", казао је Мали.
Мали је на радном доручку у организацији Америчке привредне коморе говорио о фискалним
и економским реформама које ће министарство спроводити у оквиру фискалне политике 2018.
и 2019. године, као и о приоритетима компанија чланица АмЦхам-а, али и њиховом виђењу
пословног окружења и неопхдодним реформама за његово унапређење.
Министар је рекао и да државу у септембру очекује враћање старих дуговања, односно плаћање
милијарде долара за смањење јавног дуга.
До краја године ће, каже бити формирано и Координационо тело које ће дефинисаи
приоритете у наредне три године по питању великих пројеката а тим Координационим телом
ће председавати премијерка Ана Брнабић.
Мали је рекао да су јавне финансије стабилне и да новца у буџету има довољно и рекао да ће
новац од РТБ Бора бити ефектиран наредне године а да се новац од концесије аеродрома
"Никола Тесла" у Београду очекује до краја године.
Он је навео да је министарству важно да комуницира са представницима пословне заједнице у
Србији и да се са њима размењују искуства.
Подсетио је да је 2013. године Србија била на ивици банкротства а да је само у првих 6 месеци
ове године стопа раста 4,9 одсто.
Каже да и учешће јавног дуга из месеца у месец опада и тренутно је испод 60 одсто, а подсећа
да је инфлација ниска и незапосленост испод 12 одсто.
Прилив страних инвестиција у Србију износи 1,4 милијарди у првих 6 месеци што је више за 16
одсто у односу на исти период прошле године, рекао је Мали.
Понавља да ће у наредном периоду бити испуњено обећање о повећању плата и пензија и да ће
се радити на повећању потрошње.
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Говорећи о акцизној политици министартва, рекао је да се по том питању политика
министарства неће мењати у наредном периоду.
Ослободићемо послодавце плаћања доприноса за НСЗ
Мали је најавио да ће ресорно министартво врло брзо изаћи са предлогом о укидању доприноса
за Националну службу за запошљавење од 0,75 одсто коју плаћају послодавци јер је циљ
државе, каже, да се одржи позитивни економски трендови и растерети пословање компанија у
Србији.
Мали каже да постоје три основна правца о којима министартво размишља. Прва тема је да се
подржи и убрза раст економије, а затим, наводи, циљ државе је стварање стимулативног
окружења за послодавце.
Говорећи на панелу на радном доручку за новинаре и представнике Америчке привредне
коморе у Србији, Мали је рекао да је такође, циљ, министарства да се послодавци растерете
оптерећења на зараде.
"Врло брзо ћемо изаци са предлогом око тога и како да смањујем опетерцења на рад.
Размисљамо о укидању допириноса за Националну службу за запошљавање од 0,75 одсто јер је
то терет на послодавца.", рекао је Мали.
Мали је указао и да скоро сви страни инвеститори у Србији траже убрзање стопа амортизације
на чему ће се каже радити у наредном периоду.
На тај начин ће се убрзати обим улагања у нове технологије, оценио је Мали.
Како је најавио, на Влади Србије ће се у октобру наћи и закон о накнадама који ће објединити
на једном место све накнаде које се плаћају.
"Гледаћемо да неке накнаде које оптерећују укинемо", додао је министар финансија.
Послодавцима је, каже Мали, проблем непредвидивост накнада јер свака локална самоуправа
доноси често своје накнаде, а након одлуке владе, ова пракса неће бити могућа.
Мали је најавио и реформу Пореску управе до краја године као и почетак изградње нове зграде
Пореске управе у Београду.

Мали: Смањићемо пореска оптерећења на зараде
Аутор текста:Бета
Министар финансија Синиша Мали изјавио је да Влада Србије припрема измене
неколико финансијских закона и да ће у октобру усвојити Предлог закона о
накнадама којим ће неке од накнада бити укинуте.
"То ће допринети бољем пословном окружењу", рекао је Мали у разговору са члановима
Америчке привредне коморе.
Привредницима, како је додао, проблем није висина накнада, већ њихова предвидивост, као и
то што неке локалне самоуправе самоиницијативно уводе нове парафискалне намете.
"Имамо тешке разговоре о накнадама, пре свега са Министарством енергетике које неће да се
одрекне неких накнада, као и са Министарством за заштиту животне средине које прописује 15
накнада које су практично исте", рекао је Мали.
Министар је најавио смањење пореских оптерећења на зараде, а могуће је да ће бити укинут и
допринос за незапосленост од 0,75 одсто.
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Он је додао да је у току и припрема реформе Пореске управе и царинског система, што траже и
привредници.
"До краја године излазимо са реформом Пореске управе, у оквиру које је и нови закон о
фискалним касама, да у реалном времену порезници имају информације, а ради се и на
изменама у повраћају ПДВ-а", најавио је Мали.
Светска банка је, како је рекао, дала 50 милиона евра за реформу Пореске управе, која укључује
набавку новог софтвера и хардвера и друге опреме, а могуће и изградњу нове зграде.
Министар је потврдио и да ће бити мењан Закон о јавним набавкама, а најважније промене се
односе на транспарентност у поступцима набавки.
Објашњавајући измене неколико финансијских закона које су у припреми Мали је рекао да ће
новина у Закону о порезу на добит бити убрзање стопе амортизације на технологију.
"Тиме ће бити умањена добит фирми али ће привредници имати простор да улажу у нову
опрему", казао је он.
Мали је рекао и да ће повећање плата у јавном сектору и пензија, које ће уследити ускоро,
допринети расту потрошње, а тиме и расту бруто домаћег производа (БДП) јер је циљ и
приоритет Владе очување па чак и убрзање стопе раста који је за шест месеци ове године био
4,9 осто.
"Раст БДП-а у овој години ће бити најмање 4,2 одсто", казао је Мали и истакао да су рекордне и
стране директне инвестиције које су за шест месеци ове године износиле 1,4 милијарде евра,
што је 16 одсто више него у истом периоду прошле године.
"Данас почињу разговори са ММФ о повећању пензија"
Министар финансија Синиша Мали рекао је да почиње разговоре с представницима
Међународног монетарног фонда (ММФ) о повећању пензија и укидању закона којим су
смањене.
Он је новинарима, после разговора с члановима Америчке привредне коморе у Србији, рекао
да се очекује да се пензије, које су смањене од новембра 2014. године, повећају од октобра.
Мали је рекао да ће ове или наредне недеље бити објављено колико ће се повећати примања
најстарије популације.
Додао је да ће Мисија ММФ на челу с Џејмсом Руфом доћи у Београд 20. септембра када ће с
Владом Србије започети разговоре о томе шта је урађено претходних месеци у оквиру новог
саветодавног аранжмана и плановима за наредну годину.
Привредници већ пет година траже реформу парафискалних намета
По оцени чланова Америчке привредне коморе, како је рекла председница тог пословног
удружења Јелена Павловић, услови за пословање у Србији могу се побољшати уређењем
парафискалних намета, јавних набавки, релаксирањем девизних прописа и системском
реформом Пореске управе.
"Већ пет година тражимо реформу парафискалних намета, коју су претходна три министра
финансија започињала или настављала, и надамо се да ће напокон бити завршена", рекла је
Павловић.
Највећа замерка Пореској управи је, према њеним речима, што неуједначено поступа и тимачи
прописе и што се не поштују рокови за повраћај ПДВ-а.
Америчка привредна комора представља 200 америчких, међународних и домаћих компанија
које у Србији запошљавају 100.000 људи и инвестирале су 14 милијарди евра.
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Брнабић: Дигитализација извор раста на тржишту
Аутор текста:Бета
Премијерка Ана Брнабић рекла је у Паризу да је дигитализација решење које има
највећи потенцијал, које је извор раста и компетитивности на тржишту, у
покушајима Србије да се приближи земљама Европске уније.
"То је четврта индустријска револуција и она даје читав низ могућности за економије као што је
српска. Они који нису били победници претходних револуција имају јединствену шансу да у
овом новом, савременом свету буду победници. Као премијерка сам решена да Србија
искористи ту могућност", рекла је Брнабићева на форуму Организације за економску сарадњу и
развој (ОЕЦД).
Због тога је, према њеним речима, дигитализација постављена за први приоритет њене владе.
"То значи много ствари. Од е-владе и електронских услуга зарад транспарентности и борбе
против корупције, до подршке ИТ сектору и значајних инвестиција у модернизацију
образовања. (...) Мој циљ је да водим трансформацију српске економије из инвестиционе, где се
сада налази, у иновативну, где треба да буде", навела је премијерка Србије.
Она је изјавила да је у том циљу покренут низ регулаторних и пореских реформи, да би се још
више подстакли брзи развој индустрија заснованих на знању и дигитална трансформација.
Према њеним речима, Србија је међу првима у Европи по броју фриленсера, што је "одлична
база за иновативну економију".
Брнабић је навела да су неке од српских компанија које раде на пољима блокчејн (блоцкцхаин)
технологије, вештачке интелигенције и другог међу најбољима у свету али да их је "потребно
још".
Србија жели да створи "најбоље могуће окружење" за раст блокчејн индустрије, у складу са
"најбољим светским политикама и стандардима", као и да искористи блокчејн технологију у
јавној администрацији, рекла је премијерка.
"Снажно верујем да су дигиталне могућности огромне и да Србија има истинску шансу за
велики раст у блиској будућности", навела је премијерка Брнабић.
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