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ПРЕГОВОРИ ВЛАДЕ СРБИЈЕ И ММФРоуф: Повећање плата за јавни сектор
седам одсто
Танјуг
Влада Србије и Међународни монетарни фонд (ММФ) разговарали су данас да
укупно повећање плата у јавном сектору буде око седам одсто, изјавио је шеф
Мисије ММФ Џејмс Роуф
Влада Србије и Међународни монетарни фонд (ММФ) разговарали су данас да укупно
повећање плата у јавном сектору буде око седам одсто, изјавио је шеф Мисије ММФ Џејмс
Роуф.
Гостујући на РТС Роуф је рекао да ће Влада у наредних неколико недеља саопштити колико ће
проценат повећања бити по секторима, а то повећање, каже, иде паралелно са растом БДП.
"Систем нових зарада који Влада предлаже, са могућношћу да се уравнотеже плате у јавном
сектору на један бољи начин, тако они који заслужују више плате - просветни радници, лекари,
медицинске сестре ће добити веће повећаје и надам се да ће те реформе проћи", рекао је Роуф.
Говорећи о пензијама, он је истакао да ће након четири године пензије бити "одмрзнуте", као и
да ће се равномерно повећавати.
Према његовим речима, са Владом је разговарано и да од 2019. буду донети нови прописи
индексирања пензија, којима би повећање пензија било засновано на правима.
Иако је Србија економски доста напредовала и што је њеним резултатима ММФ задовољан,
Роуф је констатовао да увек постоје области које би требало да се развијају брже, те похвалио
добру приватизацију РТБ Бора и ПКБ-а, али замерио што се касни са приватизцијом
Петрохемије.
"Све укупно гледано, програм реформи иде како треба", указао је Роуф и додао да раст
привреде у Србији може брже да расте, али то зависи од решавања проблема у њеном
пословном окружењу, као што су боља пореска управа, правосуђе и државан управа.

Од јануара нижи намети на плате
Д. И. К.
Министар финансија Синиша Мали најавио мере за подстицање даљег раста
привреде у Србији. Догодине у инфраструктурне пројекте биће уложено 25
милијарди динара више него у 2018.
ЈЕДАН од приоритета Владе Србије је подстицање даљег раста привреде, и зато смо спремили
пакет стимулативних мера који томе треба да допринесе - рекао је у четвртак министар
финансија Србије Синиша Мали, најављујући смањење пореског оптерећења рада. Од 1. јануара
би, како је истакао, требало да се укине наплата доприноса за незапосленост на терет
послодавца, које износи 0,75 одсто.
- Овом мером смањује се пореско оптерећење просечне нето плате са 63 одсто на 62 одсто објасио је Мали на заједничкој конференцији за новинаре са шефом делегације ММФ у Србији
Џејмсом Руфом и гувернером НБС Јоргованком Табаковић.
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Он је најавио укидање и смањење појединих накнада за привреднике, кроз усвајање новог
Закона о накнадама до краја октобра ове године, чиме ће бити смањени парафискални намети.
Такође, биће промењен и начин обрачуна пореске амортизације:
- По новим правилима обрачунаваће се на основна средства - машине, опрему, које порески
обвезници набаве у 2019. и надаље. Ово је један од најважнијих захтева привредника у Србији,
а на овај начин подржавамо и подстичемо куповину нове опреме и технологије.
Он је напоменуо и да ће значајно бити повећане јавне инвестиције, као и да ће у наредној
буџетској години, 25 милијарди динара више бити намењено инфраструктурним пројектима,
што је укупно 208,4 милијарде динара.
Министар финансија је истакао да је са ММФ договорено и фазно напуштање Закона о
привременом смањењу плата у делу који је обавезивао јавна и јавно-комунална предузећа да
уплаћују у републички буџет износ уштеде по основу смањења плата. Плате у јавном сектору ће
се повећавати у фазама, а са ММФ је договорено колики је билансни простор за ту сврху.
ВУЧИЋ И РУФПРЕДСЕДНИК Србије Александар Вучић састао се у четвртак са делегацијом
ММФ, коју је предводио Џејмс Руф, који је нагласио да су фискални резултати Србије веома
добри захваљујући тешким реформама спроведеним у претходном периоду. Саговорници су
констатовали да ће Србија, из убедљиво најтеже ситуације у наведеном периоду, почетком
следеће године бити земља са најбољим економским положајем на Западном Балкану,
саопштила је Служба за сарадњу са медијима председника државе.
На конференцији за новинаре представљени су резултати спровођења новог програма
макроекономских и структурних реформи, подржаног новим аражманом између Србије и
ММФ.
Како је истакао шеф мисије ММФ Џејмс Руф, очекује се привредни раст у Србији од 4,2 одсто у
овој години, и 3,5 одсто у следећој.
- И даље се постижу добри макроекономски резултати. У 2018. дошло је до убрзања раста
захваљујући приватној потрошњи и динамичним страним директним инвестицијама и извозу рекао је Руф. - Настављено је побољшање услова на тржишту рада, уз знатан раст запослености
у формалном сектору, пад незапослености и стабилан раст зарада у приватном сектору. Очекује
се и да ће у овој години општи ниво државе забележити суфицит од 0,6 процената БДП-а и пад
удела јавног дуга до краја године на испод 55 одсто БДП.

Чадеж: Добре вести за привреду
Новости Онлине

Председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж оценио је да је владин пакет
стимулативних мера за растерећење и подстицај привредном расту и новом
запошљавању, заиста добра вест
Председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж оценио је да је владин пакет
стимулативних мера за растерећење и подстицај привредном расту и новом запошљавању, који
је данас представио министар финансија Синиша Мали, заиста добра вест за привреду и још
један резултат унапређеног дијалога пословне заједнице и владе, који у име својих чланица
води Привредна комора Србије.
„Одлука да се укину доприноси за осигурање у случају незапослености на терет послодавца и
поједини парафискални намети, као и промена начина обрачуна амортизације, први је и
значајан корак у растерећењу привреде. Можда не толико по висини уштеда које ће компаније
у овом тренутку појединачно остварити, али сигурно као увод у целовиту реформу пореског
система, договорену са ММФ-ом, кроз коју ће се у наредним годинама реализовати и
иницијативе привреде за значајније смањење пореза и доприноса“, изјавио је Чадеж.
4

Уједно то је, по председнику Коморе, доказ да су се, захваљујући реформама спроведеним у
протеклим годинама, стекли услови да се привредна активност подстакне и смањењем
оптерећења на зараде.
„Достигли смо тачку од које привредни развој можемо подржати и стимулативнијом пореском
политиком и већим подстицајима, на начин који неће угрозити извршење обавеза државе, а
Србију ће учинити атрактивнијом пословном и инвестиционом дестинацијом“, сматра Чадеж.
Чадеж је уверен и да ће наставак започете трансформације и модернизације Пореске управе
донети бољи сервис, једноставније и транспарентније процедуре, бољу комуникацију привреде
са пореском администрацијом и брже системско решавање неких проблема са којима су се
привредници суочавали у протеклом периоду. Привредна комора Србије је, напомиње,
укључена и активно учествује у радној групи за модернизацију Пореске управе.
„За привреду су посебно значајне мере које ће директно утицати на унапређење
конкурентности – пакет подстицаја за развој и боље коришћење иновативног потенцијала и
повезивање капитала великих компанија са малим иновативним, што је иницирала ПКС, као и
повећање јавних инвестиција у инфраструктуру“, наглашава председник Привредне коморе
Србије.
То, по речима Чадежа, потврђује да је држава консолидацијом јавних финансија и решавањем
статуса неких великих система, створила простор за већа буџетска улагања у развојне пројекте,
снажнију подршку здравом делу привреде и убрзање структурних реформи.
„Мада наизглед нема директне везе са приватним сектором, укидање закона о привременом
умањењу пензија и фазно напуштање закона о привременом смањењу плата у јавном сектору,
имаће, уз растуће инвестиције и извоз, као кључне стубове одрживог раста, позитивне ефекте
на јачање привредне активности. Допринеће повећању личне потрошње, што ће директно
утицати на већу тражњу за производима и услугама наших компанија и додатно подржати
јачање БДП-а у следећој години и наредном средњорочном периоду”, сматра Чадеж.

Кинези у Лозници планирају нови погон, још 1.000 радних места
Танјуг

Компанија "Минт аутомотив Јуроп" планира да отвари нови производни погон из
сектора аутомобилске индустрије у Лозници, који ће запослити 1.000 нових
радника
БЕОГРАД - Компанија "Минт аутомотив Јуроп" планира да отвари нови производни погон из
сектора аутомобилске индустрије у Лозници, који ће запослити 1.000 нових радника.
Председник Вучић састао се са представницима те кинеске компаније.
Министар привреде Горан Кнежевић потписао је у име Владе Србије оквирни споразум којим
се предвиђа отврање новог погона те компаније у Лозници.
Како је саопштило Министарство привреде, компанија "Минт" се тим споразумом определила
да у нови погон у Лозници, где ће производити алуминијумске кровне носаче, облоге за возила,
алуминијумске оквире за врата и акумулаторе, уложи 100 милиона евра и запосли 1.000
радника. Инвестиција ће бити реализована у више фаза.
"Минт аутомотив Јуроп", као и "Чирплан Лимитед" део су "Минт групације" са седиштем у
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Кини и један је од водећих светских добављача у пројектовању, производњи и продаји
структурних делова, облога и декоративних делова путничких возила. "Минт групација" има
производњу на више од 30 локација у Кини, затим на Тајланду и у Мексику.
Председник Александар Вучић састао се претходно са представницима кинеске компаније
"Минт", која планира да отвори фабрику из области аутомоблиске индустрије у Лозници.
"Рекао сам да ће имати најбоље услове у Србији. Хоћемо да отворимо радна места, да вратимо
живот у Западну Србију", рекао је Вучић.
Представници компаније обавестили су председника Вучића и о њиховом плану да годишње
пошаљу 300 деце из Лознице на школовање и усавршавање у Кину. Ова компанија је један од
светских лидера у области дизајна, производње и продаје како структурних, тако и
декоративних делова за аутомобиле. Компанија својим производима снабдева главне
произвођаче аутомобила који имају више од 80 одсто удела на глобалном тржишту. Извози у
Аустралију, Европу, Северну Америку, Јапан и југоисточну Азију.

НОВИНЕ ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ: Држава
газдама верује и на реч
Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА

Привредници "од поверења" ће сами проверавати свој рад
НАЈМАЊЕ четири године инспекције неће посећивати привреднике у редовним контролама,
али ће они бити дужни да раде самопровере и инспекцијама достављају извештаје о
резултатима. Такву привилегију имаће предузећа која су се раније доказала високим
стандардима пословања и поштовањем прописа.
Увођење института "Субјект од поверења" једна је од најзначајнијих новина, која помера фокус
инспекција са кажњавања на подршку пословању, а предвиђена је новим Законом о
инспекцијском надзору.
Како наглашавају у Министарству државне управе и локалне самоуправе, примена овог
института би требало да почне две године након усвајања прописа, јер је потребно време да се
примене методе и инструменти за процену ризика у оквиру платформе е-инспектор и да се на
основу процене ризика створи база података о "доброј" и "лошој" привреди.
- Статус, међутим, може бити одузет и то трајно - кажу у Министарству. - Он престаје ако се
утврди повреда прописа, ако у остављеном року не отклони недостатке на које му је указала
инспекција или ако не достави периодични извештај о самопровери и самопроцени ризика,
као и у случајевима затварања фирме.
Међу изменама закона је и институт споразума о признању прекршаја, који је већ почео да се
примењује код саобраћајних прекршаја. Уводи се, такође, и могућност самопроцене. То значи
да инспекција може да достави контролну листу надзираном привреднику и затражи од њега
да сачини и достави извештај о самопровери испуњености захтева из листе и самопроцени
ризика.
- У случају основане сумње да је делатност нерегистрована или да привредник не издаје рачун,
може се користити ради доказивања и прикривена куповина, ако се на други начин не могу
обезбедити потребни докази или се процени да би то било значајно отежано - кажу надлежни. Овај вид куповине се претходно не најављује, нити се показује службена легитимација и налог
за инспекцијски надзор.

6

У циљу ефикасности рада инспекција нацртом измена и допуна закона предвиђен је и
мешовити инспекцијски надзор који подразумева истовремени рад више различитих
инспекцијских служби.
У СРБИЈИ има 40 републичких инспекција са око 6.500 инспектора. Они контролишу примену
прописа у областима као што су безбедност објеката, хране, окружења, производа, саобраћаја,
као и оне које контролишу рад државних органа, јавних служби, привредних субјеката.

Шарчевић: Повећање плата биће веће него што се очекивало
Танјуг

Влада Србије потврдила је данас договор између Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и репрезентативних синдиката просветних радника у вези са
реформом платног система
Влада Србије потврдила је данас договор између Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и репрезентативних синдиката просветних радника у вези са реформом платног
система у том сектору чиме ће се запослени у просвети изједначити са осталим корисницима
републичког буџета, за којима су годинама заостајали.
У складу са тим Министарство просвете ће повући одлуку о умањењу дневница за месец
октобар запосленима који су били у штрајку, а представници репрезентативних синдиката
обавезали су се да ће штрајк бити прекинут.
Предложеном реформом платног система издвајања из републичког буџета за запослене у
просвети износиће 25 одсто, што је највише у односу на остала министарства.
Тиме ће просвета бити изједначена са свим другим корисницима буџета, а укупно повећање у
наредне две или три године износиће 35-36 одсто.
Како је истакао министар просвете Младен Шарчевић износ повећања, које почиње од 1.
јануара 2019, биће значајније веће него што је очекивано, а коначни износи биће утврђени
средином новембра.
"Тиме смо остварили прву замисао да платни разреди направе свој прави ефекат. Унутар
система то значи да се велики број људи налази у већем платном разреду, односно у 9-1 групи,
и то на основу тога да раде у отежаним условима, у специфичним околностима, да су разредне
старешине, као и још 25 одсто људи који имају могућност да остваре категорију првог
педагошког звања", закључио је Шарчевић.

Сваки други пензионер у Србији издржава своју децу и унучиће, а
ПРВИ ПУТ У ИСТОРЈИ сведоци смо још нечег поражавајућег
Први пут у историји наше земље број старијих од 65 година премашио је број млађих од 18!
Поражавајућа и забрињавајућа чињеница да чак 54 одсто старих издржава чланове своје
породице, а тек сваком десетом пензионеру помажу његови наследници.
Свака пета особа у Србији старија је од 65 година, а од 115 општина чак 111 спада у демографски
стара подручја, пише данашња "Политика".
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Пензионери
Према подацима последњег пописа становништва, у нашој земљи живи 723.249 старих жена и
527.067 старих мушкараца. Од 1.712245 пензинера у Србији чак милион њих прима најнижу
пензију, која је досад износила 23.000 динара, а од новембра ће бити повећана на 26.059
динара.
Надежда Сатарић, председница УО организације "Амити - снага пријатељства", скреће пажњу
на то да додатни проблем представља чињеница да се око 130.000 жена и 50.000 мушкараца
старијих од 65 година уопште не налази у пензионом систему, одноно нема никакав примања.
На ивици едзистенције налази се око 180.000 пољопривредних пензионера, који месечно
добијају око 11.000 динара.
Тек свака трећа пензинерка може себи да купи два пара обуже годишње
- Не треба заборавити да велики број пензионера у Србији издржава своју децу која која не
раде и помаже унуцима који су на школовању. Када плате инфостан, лекове и финасијски
помогну децу и унуке, не остаје им много за живот. О томе сведочи податак да свега трећина
жена старијих од 65 година себи може да прушти два пара обуће годишње - каже Сатарић.
Она оцењује да велики проблем представља чињеница да је свакој четвртој старијој особи
потребна нека врста помоћи за кућу.
Међутим, помоћ геронтодомаћица има свега 1,1 одсто старих, што значи да само 15.000
пензионера има помоћ у обављању свакодневних послова. Остали су принуђени да се ослањају
на помоћ и подршку сродника, ако их имају.
- Посебан проблем представља недостатак сервиса за особе које болују од деменције и
Алцхајмерове болести. За њих не постоје дневни боравци, нити саветовалишта за чланове
њихових породица. Процена је да свака пета особа старија од 80 година пати од деменциоје истиче она, а преноси "Политика".

НЕМА ВИШЕ ШТРАЈКА Наставници се изборили за веће плате
М.М.
Просветари ће имати плате у истом рангу као и други корисници републичког буџета, одлучено
је на данашњем састанку. Такође, наставници обустављају даље штрајкове, а онима који су
бојкотовали наставу, ипак неће бити смањене октобарске плате.
Влада Србије потврдила је данас договор између Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и репрезентативних синдиката просветних радника у вези са реформом платног
система у том сектору чиме ће се запослени у просвети изједначити са осталим корисницима
републичког буџета, за којима су годинама заостајали, наводи се у допису Миистарства
просвете.
Неће бити смањене дневнице због штрајка
У складу са тим Министарство просвете ће повући одлуку о умањењу дневница за месец
октобар запосленима који су били у штрајку, а представници репрезентативних синдиката
обавезали су се да ће штрајк бити прекинут, обавештава Министарство.
Предложеном реформом платног система издвајања из републичког буџета за запослене у
просвети износиће 25 одсто, што је највише у односу на остала министарства.
Тиме ће просвета бити изједначена са свим другим корисницима буџета, а укупно повећање у
наредне две или три године износиће 35-36 одсто.
Како је истакао министар просвете Младен Шарчевић износ повећања, које почиње од 1.
јануара 2019, биће значајније веће него што је очекивано, а коначни износи биће утврђени
средином новембра.
- Тиме смо остварили прву замисао да платни разреди направе свој прави ефекат. Унутар
система то значи да се велики број људи налази у већем платном разреду, односно у 9-1 групи,
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и то на основу тога да раде у отежаним условима, у специфичним околностима, да су разредне
старешине, као и још 25 одсто људи који имају могућност да остваре категорију првог
педагошког звања - закључио је Шарчевић.

Потписан уговор о продаји ПКБ за 105 милиона евра
Уговор о продаји Пољопривредне корпорације Београд (ПКБ), коју је купила компанија Ал
Дахра из Ирига за нешто више од 105 милиона евра, потписан је данас у Београду.
Уговор су у Министарству привреде потписали државни секретар Драган Стевановић и
копредседник и суоснивач Ал Дахра холдинга Кадим Абдул Алдареи.
Стевановић је рекао да данас почиње нови период за компанију ПКБ, а самим тим и за Србију.
„Какав је изазов за Србију представљала компанија ПКБ данас знају готово сви. Мислим да је
време које је иза нас, време тешког, напорног и веома комплексног рада свих који су били
укључени у овај процес”, рекао је Стевановић, преноси ТаЊуг.
Он је подсетио да је компанија Ал Дахра понудила нешто више од 105 милиона евра за
непроменљиву имовину ПКБ, односно земљу, објекте, опрему и механизацију неопходну за
процес производње, те да ће Србија на то, додао је, добити нешто више од 17 милиона евра за
„променљиву” имовину - стада и грла који ће нови власник да преузме.
Алдареи је рекао да представници те компаније препознају значај ПКБ за Србију и грађане и
обећао да ће та компанија бити три пута боља него данас.
„Послаћемо праву поруку за Србију и Србе, да радимо најбоље да осигурамо да ПКБ добро
послује”, рекао је Алдареи.

Половина пензионера издржава своју децу и унуке
Аутор: Катарина Ђорђевић
Сваком десетом пензионеру помажу његови наследници, а статистика говори да је први пут у
историји наше земље број старијих од 65 година премашио број млађих од 18 година
Свака пета особа у нашој земљи старија је од 65 година, а неумољива демографска статистика
сведочи да је први пут у историји наше земље број старијих од 65 година премашио број
млађих од 18 година: од 115 општина у Србији чак 111 спада у демографски стара подручја.
Подаци изведени из последњег пописа становништва сведоче да у Србији живи 723.249 старих
жена и 527.067 старих мушкараца, а бројке које сликају њихову садашњост не уливају
оптимизам – од 1.712.245 пензионера у Србији чак милион њих прима најнижу пензију, која је
до сада износила 23.000 динара, а од новембра ће бити повећана на 26.059 динара.
Парадоксално звучи податак да чак 54 одсто старих издржава чланове своје породице, а тек
сваком десетом пензионеру помажу његови наследници.
Надежда Сатарић, председница УО организације „Амити – снага пријатељства”, скреће пажњу
на чињеницу да додатни проблем представља чињеница да се око 130.000 жена и 50.000
мушкараца старијих од 65 година уопште не налази у пензионом систему, односно нема
никаква примања. На ивици егзистенције налази се и око 180.000 пољопривредних
пензионера, који месечно добијају око 11.000 динара.
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– Не треба заборавити да велики број пензионера у Србији издржава своју децу која не раде и
помаже унуцима који су на школовању. Када плате инфостан, лекове и финансијски помогну
децу и унуке, не остаје им много за свакодневни живот. О томе илустративно сведочи и податак
да свега трећина жена старијих од 65 година себи може да приушти два пара обуће годишње, а
знамо колико је обућа значајна када несигурно корачате плочницима трећег доба – каже наша
саговорница.
Оцењује да велики проблем представља и чињеница да је свакој четвртој старој особи потребна
нека врста помоћи за кућу. Међутим, помоћ геронтодомаћица има свега 1,1 одсто старих, што
значи да само 15.000 пензионера има помоћ у обављању свакодневних послова. Остали су
принуђени да се ослањају на помоћ и подршку сродника – ако их имају.
– Посебан проблем представља недостатак сервиса за особе које болују од деменције или
Алцхајмерове болести. За ове особе не постоје ни дневни боравци, ни такозвани предах
смештаји, а не постоје ни саветовалишта за чланове породице и неговатеље. Процене говоре да
свака пета особа старија од 80 година пати од деменције – упозорава Надежда Сатарић.
Иако се често истиче чињеница да припадамо такозваном медитеранском кругу земаља, у
којима се негују снажни емотивни односи међу члановима породице, статистика говори да
стари људи углавном живе сами – у Србији постоји 434.548 старачких домаћинстава, од којих
278.131 чине самачка домаћинства. Свега трећина старих људи живи у истом домаћинству са
својом децом. Број једночланих старачких домаћинстава расутих по падинама сурих планина и
изгубљених у брдима Источне Србије измиче свим статистикама, а управо они спадају у
категорију најугроженијег становништва у нашој земљи.
Истраживање Института за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” сведочи да је повишени
крвни притисак најучесталије обољење међу старом популацијом – око 65 одсто наших старих
суграђана пати од ове бољке. Петина њих има повишене масноће у крви и шећерну болест, од
депресије болује свака десета стара особа, а око осам одсто њих има хроничну респираторну
болест или астму. Сваки трећи има проблеме са ходом, сваки девети са видом, а скоро сваки
четврти са слухом. Три четвртине старих има неку хроничну болест или здравствени проблем –
чешће жене него мушкарци. Уз то, свака трећа стара особа изјавила је да има озбиљне тешкоће
у обављању свакодневних кућних активности, као што су припремање хране, кућни послови и
куповина, а свака девета у обављању личне неге.
Неколико старих смештено у приватне домове о трошку државе
Иако је почетком јула било планирано да око 500 најстаријих и социјално најугроженијих
суграђана који се тренутно налазе на листама чекања за пријем у неки од државних
геронтолошких центара добије место у приватним домовима уз помоћ државних субвенција, до
сада је свега неколико њих смештено у приватне домове. У Министарству за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања подсећају да су је обрада захтева за пружање услуге домског
смештаја у надлежности центара за социјални рад, чији је оснивач локална самоуправа.
Представници ресорног министарства процењују да центри за социјални рад још нису довољно
предузимљиви у упознавању корисника са листа чекања са могућношћу коришћења те услуге у
неком од приватних домова са којима смо закључили споразум.
– Ми смо све центре за социјални рад још једном обавестили о могућности да корисници који
се налазе на листи чекања за смештај у неки од државних домова могу ту услугу добити и у
неком од 40 приватних лиценцираних домова са којима смо закључили оквирни споразум.
Очекујемо да ће до краја године ову могућност искористити већи број наших старијих
суграђана – рекли су нам у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
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Влада Србије потврдила договор између Министарства просвете и репрезентативних
синдиката просветних радника

Просветари прекидају штрајк од 8. Октобра
Пише: В. Андрић

Четири репрезентативна синдиката образовања сутра ће донети одлуку да се штрајк замрзне од
понедељка, 8. октобра до 15. новембра, јер ће у међувремену преговори са Владом Србије бити
настављени, изјавио је за Данас Слободан Брајковић, председник Синдиката радника у
просвети Србије.
С друге стране, председница Уније синдиката просветних радника Јасна Јанковић рекла је за
Данас да ће, што се тиче тог синдиката, одлуку донети Главни одбор и да ће она бити сутра
саопштена.
Министарство просвете тврди да је договор између Владе и синдиката постигнут.
Наконданашњег састанка, Министарство је саопштило да ће „повући ће одлуку о умањењу
дневница за октобар запосленима који су били у штрајку„ и да су се представници
репрезентативних синдиката обавезали да ће штрајк бити прекинут.
„Влада Србије је потврдила договор између Министарства просвете и репрезентативних
синдиката просветних радника у вези са реформом платног система у том сектору чиме ће се
запослени у просвети изједначити са осталим корисницима републичког буџета, за којима су
годинама заостајали„, наводи се у саопштењу. Додаје се да ће предложеном реформом платног
система издвајања из републичког буџета за запослене у просвети износиће 25 одсто, што је
највише у односу на остала министарства. Тиме ће просвета бити изједначена са свим другим
корисницима буџета, а укупно повећање у наредне две или три године износиће 35 до 36
одсто. У саопштењу се преноси став министра просвете МладенаШарчевића да ће износ
повећања, које почиње од 1. јануара 2019, бити значајније веће него што је очекивано, а да
ће коначни износи бити утврђени средином новембра.
„Тиме смо остварили прву замисао да платни разреди направе свој прави ефекат. Унутар
система то значи да се велики број људи налази у већем платном разреду, односно у 9-1 групи,
и то на основу тога да раде у отежаним условима, у специфичним околностима, да су разредне
старешине, као и још 25 одсто људи који имају могућност да остваре категорију првог
педагошког звања„, закључио је Шарчевић.
Брајковић каже да синдикати нису задовољни данашњом понудом и да ће се преговори
наставити како би се још неким категоријама попоравио положај у предлогу платних група и
разреда. Он је додао да би шефови рачуноводства и благајници требало да се изједначе са
запосленима у настави према степену стручне спреме. Брајковић истиче и да ће тражити
промену правилника који регулише напредовање у звања, како би наставницима који су се
годинама усавршавали то признало.
– Сви запослени са седмим степеном стручне спреме неће имати обезбеђену стартну позицију у
9-1 платној групи, али је најављеним повећањем буџета за просвету отворена могућност да се
види могу ли још неке категорије запослених да уђу у ту групу – рекла јеЈанковић.
Она није желела да коментарише понуду Владе, напомињући да је то на министру Шарчевићу
да саопшти.
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Мали: Историјске мере за растерећење и раст привреде
Министар финансија у Влади Србије Синиша Мали представио је данас пакет стимулативних
мера за растеререћење привреде, међу којима су смањење пореског оптерећења рада и укидање
појединих накнада, а којима ће се подстаћи даљи раст привреде и нова запошљавања.
„Један од приоритета Владе Србије је подстицање даљег раста привреде, и зато смо спремили
пакет стимулативних мера који томе треба да допринесе“, рекао је Мали, представљајући
резултате спровођења новог програма макроекономских и структурних реформи, подржаног
Инструментом за координацију политике између Србије и Међународног монетарног фонда
(ММФ), наводи се у саопштењу.
Синиша Мали је рекао да је донета одлука да се смањи пореско оптерећење рада, укидањем
доприноса за осигурање од незапослености на терет послодавца, а које је износило 0,75%.
„Овом мером смањује се пореско оптерећење просечне нето плате са 63% на 62%”, рекао је
Мали, и додао да је то још један сигнал да желимо да наша економија буде конкурентна, и
велики корак напред ка тој конкурентности.
Министар финансија је додао и да ће укидањем појединих накнада, кроз усвајање новог Закона
о накнадама до краја октобра ове године, бити смањени парафискални намети.
Такође, Синиша Мали је нагласио да је за привреду значајна и вест да ће се променити начин
обрачуна пореске амортизације.
„За сва средства која се амортизују, обрачун амортизације ће се вршити применом
пропорционалне методе што ће суштински убрзати амортизацију за сва средства која подлежу
амортизацији, изузев за непокретности, за које се и по важећим прописима обрачун
амортизације врши применом пропорционалне методе. Пореска амортизација по новим
правилима обрачунаваће се за средства које порески обвезници набаве у пореској 2019. и на
даље. Ово је један од најважнијих захтева привредника у Србији, а на овај начин подржавамо и
подстичемо куповину нове опреме и технологије“, рекао је Мали, на заједничкој конференцији
за новинаре са шефом Делегације ММФ у Србији Џејмсом Роуфом и гувернерком НБС
Јоргованком Табаковић.
Мали је објаснио да у пракси то значи да ће порески обвезници имати уједначен трошак
амортизације у свакој години, а крајњи ефекат је да ће порез на добит бити мањи.
Како се додаје у саопштењу, он је напоменуо и да ће значајно бити повећане јавне инвестиције,
као и да ће у наредној буџетској години, 25 милијарди динара више бити намењено
инфраструктурним пројектима, што је укупно 208,4 милијарди динара.
„Осим пакета стимулативних мера за привреду, донећемо и пакет стимулативних мера за
иновативне активности, који ћемо представити крајем октобра, а које ће ступити на снагу од 1.
јануара 2019. године“, најавио је министар наводи се у саопштењу.
Он је истакао да је започет и процес модернизације и трансформације Пореске управе, која иде
у добром правцу, а што је такође један од приоритета.
„Представници Министарства финансија и Пореске управе посетили су ФПН Финанцес у
Бриселу како би разменили искуства у домену фискализације, а наредне недеље боравиће у
Словачкој, како би се упознали са тамошњим искуствима“, рекао је Мали и додао да ће се
спроводити реформа пореског система у целини.
Како се наводи у саопштењу, Синиша Мали је истакао да је већина предвиђеног у програму
који је Србија потписала са Међународним монетарним фондом већ покренута, и напоменуо да
је осим решавања статуса РТВ „Бор“, важна и успешна приватизација ПКБ-а.
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ММФ: Реформисати систем плата у државној управи
Председник Србије Александар Вучић састао се данас са делегацијом Међународног
монетарног фонда, коју је предводио шеф Мисије Џејмс Руф.
Како се наводи у саопштењу, шеф Мисије ММФ Џејмс Руф нагласио је да су фискални
резултати Републике Србије веома добри захваљујући тешким реформама проведеним у
претходном периоду.
Председник Вучић захвалио је на изузетној подршци Међународног монетарног фонда и
истакао да би Србија без овог фонда, тешко изашла из ужасне кризе у којој се налазила пре пет
година.
Саговорници су констатовали да ће Србија, из убедљиво најтеже ситуације у наведеном
периоду, почетком следеће године бити земља са најбољим економским положајем на
Западном Балкану.
„Шеф Мисије ММФ Џејмс Руф посебно је похвалио успешно спроведене тендере за
приватизацију ПКБ-а и стратешко партнерство у РТБ Бор, али је посебно истакао да још
постоје проблеми и изазови у сектору хемијске индустрије (Петрохемија)“ саопштено је из
кабинета председника.
Руф је нагласио да у реформи Пореске управе и пореске администрације већ постоје позитивне
промене, али да је неопходно наставити рад на њиховој реформи.
На састанку је речено да Међународни монетарни фонд инсистира на реформи система плата у
државној управи и закључено је да ће се уложити заједнички напори на спровођењу те
реформе.

Исплативија казна од 114.000 динара него пријава радника
За кратко време Министарство рада, запошљавања, борачке и социјалне политике списак
нерегистрованих фирми и послодаваца код којих су затечени радници на црно стигао је до
бројке 464.
Заштитник грађана Зоран Пашалић подржао је објављивање „црне листе” фирми које ангажују
раднике на црно, истичући да жели да учествује у контроли субјекта и послодаваца, али и да
добија повратне информације о санкцијама.
Инспекторат рада је прошле године – а чини то и ове – много урадио на контроли фирми које
послују у Србији и проналажењу радника на црно. Чињеница да је за првих осам месеци ове
године натерао послодавце да 9.252 радника која су радила на црно буду примљена у радни
однос довољно говори. У истом периоду Инспекторат за рад поднео је 4.174 захтева за
покретње прекршајних поступака против послодаваца, али повратне информације о томе
колико је поступака окончано још увек нема. Уз тај податак, треба нагласити да је број
поднетих захтева за првих осам месеци ове године драстично порастао у односу на лане, када
их било 1.919. Ту би, дакле, морао да наступи заштитник грађана и испуни дато обећање о
повратним информацијама о санкцијама онима који запошљавају раднике на црно.
2.000.000 динара максимална казна због рада на црно
153 милиона вредност изречених прекршајних казни
Вршилац дужности директора Инспектората рада Стеван Ђуровић изјавио је за „Дневник” да
прошлогодишње казне изречене оним послодавцима који су процесуирани показују да је њима
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јефтиније да плате новчане износе него да пријаве раднике и на тај начин заштите и њих и дају
допринос држави. Наиме, ниске новчане казне које судови изричу послодавцима против којих
је Инспекција рада поднела прекршајну пријаву не делују дестимулативно и не остварују сврху
због које су уведене. Као илустрацију, доставио је нашем листу податке о прекршајним
казнама изреченим послодавцима против којих је Инспекција рада поднела захтеве за
покретање прекршајних поступака. Прошле године по тим захтевима, поднетим према Закону
о раду, укупан износ изречених новчаних казни по решењима судија за прекршаје износио је
153.047.200 динара, а односи се на 1.337 поднетих захтева за покретање прекршајних поступака
против несавесних послодаваца, што значи да је просечан износ изречене казне био 114.470
динара, што је, како и сам Ђуровић указао, заиста мало да би се послодавац натерао да ради
легално.
Једни пишу пријаву, други о њој одлучују
У пракси се догађа да инспектори рада пишу пријаве против несавесних послодаваца, али
немају повратну информацију о изреченим санкцијама. Наиме, након што уоче пропуст у
области радних односа и безбедности и здравња на раду, они доносе решење и подносе
прекршајне и кривичне пријаве. Када те пријаве пређу у надлежност судова, Инспекција рада
више нема никакав утицај на даље процесе .
– Или, у области безбедности на раду, по захтевима за покретање прекршајних поступака,
којих је прошле године било 569, укупан износ изречених новчаних казни по решењима судија
за прекршаје износио је 75.923.900 динара, што значи да је просечан износ 156.222 динара –
истакао је Ђуровић. – Износ тих казни на основу захтева за покретање поступка поднетих
према осталим прописима у надлежности Инспекције рада је 2.613.000 динара. Дакле, укупно
је лане по свим поднетим захтевима Инспекције рада за покретање прекршајног поступка у
области радних односа и безбедности и здравља на раду износ био 231.584.100 динара.
Колико малим износима су кажњени они који су прекршили радна права најбоље се може
видети ако се упореде казне предвиђене законом и изречене: закон предвиђа новчане казне за
послодавца који ангажују радника на црно у износу од 800.000 до 2.000.000 динара.
Љ. Малешевић

ММФ очекује раст БДП од 4,2%, план Владе - олакшице привреди
Аутор текста:Војислав Стевановић
Мисија међународног монетарног фонда завршила је посету Србији. На крају
првог разматрања новог аранжмана поручила је да очекује да ће раст домаће
привреде ове године бити 4,2 одсто, и 3 и по одсто у 2019. У српској влади,
задовољни резултатима, најављују олакшице привреди, али и повишице
пензионерима.
Трећа година са суфицитом и рекордна по привредноим расту. Тако министар финансија и
гувернерка Народне банке виде стање српске економије. У ММФ-у кажу да су задовољни
резутатима српске економије, али да постоје кашњења у вези са реформом система плата у
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јавном сектору, објављивањем тендера за приватизацију Петрохемије и усвајање, новог закона
о инпекцијском надзору.
"Власти Србије су остале одлучне у намери да спроведу реформу система плата, која ће
омогућити да сектори који то највише заслужују добију повишице. Србија у наредном периоду
треба да се фокусира на јачање управљања јавним инвестицијама, борбу против сиве економије
и јачање корпоративног управљања у ЕПС-у и другим јавним предузећима. Приватизација
ПКБ-а и РТБ-а Бор представља важан корак у изналажењу трајних решења за државна
предузећа. Власти Србије остају одлучне у намери да приватизују Комерцијалну банку и
Петрохемију", рекао је Џејмс Руф, шеф мисије ММФ.
Министар финансија поновио је да је намера владе да од 1. јануара 2019. укине доприносе за
незапослене на терет послодаваца у износу од 0,75 одсто, чиме се укупно оптерећење зарада
смањује са 63 на 62 одсто.
"Тиме дајемо јасан и снажан сигнал привредницима и инвеститорима да смо кренули путем да
оптерећење плата буде што мање, да будемо што конкурентнији и на тај начин да мотивишемо
и поспешимо ново запошљавање у Србији. То је веома важна мера, јер привредници траже
предвидљивост око накнада и ми ћемо им то кроз овај закон и омогућити", навео је министар
финансија.
Мали је рекао и да је одлучено да се у фазама укида закон о привременом смањењу плата,
поготово у делу који се односи на јавна и јавно-комунална предузећа.
"Током ове мисије смо договорили и утврдили колики је простор који имамо који је везан за
повећање плата од 2019. године. До краја окробра изаћи ћемо са прецизним подацима по
питању сектора", рекао је Мали.
Мали је рекао и да ће до краја октобра ове године бити донет нов закон о накнадама који
предвиђа укидање појединих парафискалних намета.

Роботи мењају људе у привреди - има ли разлога за страх?
Аутор текста:Тања Веселиновић
Роботи су заступљени у производњи у целом свету. Раде без паузе, 24 сата дневно,
без годишњег одмора, због чега ће врло брзо постати главна радна снага.
Иако се на први поглед чини да је реч о иделаном решењу, технолошке промене отварају
бројна етичка и безбедносна питања. А управо су то биле теме конференције "Робобизнис"
одржане у Силицијумској долини у Калифорнији.
Да ли ће ускоро роботи потпуно заменити људе у ресторанима и фабрикама? Стартап Ровер
роботикс креирао је платформу која компанијама омогућава да управљају оваквим роботима за
само четири хиљаде долара. То је технологија коју већ користе антидиверзионе јединице и
службе за ванредне ситуације. Очекује се да буде искоришћена у пољопривреди и другим
областима.
Међутим, на скали од један до десет, стручњаци десетком оцењују забринутост због могућих
последица коришћења робота и вештачке интелигенције.
"Свет већ има мноштво проблема у тој области. Вештачка интелигенција, роботи и технологије
засноване на машинском учењу ће само те проблеме увећати. Да ли је то опасно, да ли је
рискантно? Наравно да јесте", каже Брајан Патрик Грин, с катедре за технолопку етику
Универзитета Санта Клара.
Одељење на америчком универзитету Санта Клара саставило је етички кодекс за компаније
попут Гуглове лабораторије за тајне пројекте, познатије као Икс. Према речима шефа тог
одељења, највећа страховања изазива оружје засновано на вештачкој интелигенцији.
"Ми бисмо хтели да све то контролишемо, а истовремено превише тога препуштамо новој
технологији, дајемо јој превелику улогу. Ако желимо да та технологија буде безбедна, морали
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бисмо да се потрудимо да је примењујемо умеренијим темпом", каже Брајан Грин, етика у
високим технологијама.
Адвокати у области роботике и аутоматизације већ су се сусретали са разним проблемима.
Изненандним престанком рада неких постројења до повреда запослених који баратају
аутономним уређајима. Вештачка интелгенција помера границе и у законодавству.
"Поставља се питање одговорности за пропусте и кварове у системима који се темеље на
вештачкој интелигенцији. Када нису у питању људи, па се између опције X и Y изабере Y, чија
је одговорност? Да ли је програмер који је програмирао робота или машину одговоран, мада у
неком тренутку, тај систем постаје аутономан? На крају крајева, сви ћемо се суочити са тим
проблемом", каже правник Брајан Клифорд.
Према речима правника, реч је о једном трајном изазову, јер закони увек морају да иду у корак
технолошким развојем.

Мали: Пензије до 32.285 динара биће веће за пет одсто
Аутор текста:Бета
Министар финансија Синиша Мали најавио је да ће Влада Србије донети одлуку о
повећању пензија за пет одсто за пензионере са најнижим примањима.
Мали је на конференцији за новинаре у Влади Србије поводом завршетка прве контроле новог
програма са Међународним монетарним фондом рекао да ће повишицу добити пензионери
чија су примања мања од 32.285 динара.
Министар је захвалио шефу мисије ММФ-а Џејмсу Руфу на подршци за такву меру, за коју је
оценио да је веома важна.
Подсетио је да је укинут Закон о привременом умањењу пензија и да ће сви пензионери имати
веће пензије од 8 до 13,3 одсто.
Мали је захвалио пензионерима јер су поднели тежак терет реформи.
Најавио је да ће 2019. године бити дефинисан нови систем индексације пензија, који ће се
примењивати у 2020. години и на тај начин додатно осигурати стабилност исплата пензија.
"Донета је и одлука о фазном напуштању Закона о привременом смањењу плата, поготово у
делу који се односи на јавна предузећа, јавно-комунална предузећа, који део својих плата кроз
уштеду уплаћују у буџет", рекао је Мали и додао да се ради на спроводњу реформе плата.
Истакао је да је договорено колики је простор за повећање плата од 2019. гдоине, а да ће до
краја октобра изаћи са прецизним подацима колико ће то повећање бити.

Руф: Јавни дуг Србије испод 55 одсто
Извор: Н1
Очекује се да ће у 2018. години општи ниво државе забележити суфицит од 0,6 одсто БДП, а
јавни дуг би требало до краја године да падне испод 55 одсто БДП, изјавио је шеф мисије ММФ
Џејмс Руф на конференцији за новинаре у Влади Србије.
Он је рекао да очекују раст БДП од 4,2 одсто у 2018. години и 3,5 одсто у 2019.
"Пуна имплементација програма структурних реформи ће се додатно позитивно одразити на
потенцијал раста", изјавио је Руф раније данас, а саопштио ММФ.
У саопштењу ММФ-а је истакнуто да је укупна инфлација у Србији порасла на 2,6 процената у
августу и да се очекује да ће се задржати близу средине циљаног распона од три процента
током 2018. и 2019. године.
"И даље се постижу добри макроекономски резултати. У 2018. години дошло је до убрзања
раста захваљујући приватној потрошњи и динамичним страним директним инвестицијама и
извозу. Настављено је побољшање услова на тржишту рада, уз знатан раст запослености у
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формалном сектору, пад незапослености и стабилан раст зарада у приватном сектору", навео је
Руф.

Смањење оптерећења привреде од јануара
Извор: Танјуг/Филип Краинчанић
Министар финансија најавио је и да ће од 1. јануара 2019. бити укинути доприноси за
незапослене на терет послодаваца у износу од 0,75 одсто, чиме се укупно оптерећење зарада
смањује са 63 на 62 одсто.
"Тиме дајемо јасан и снажан сигнал привредницима и инвеститорима да смо кренули путем да
оптерећење плата буде што мање, да будемо што конкурентнији и на тај начин да мотивишемо
и поспешимо ново запошљавање у Србији", рекао је он на конференцији за новинаре.
До краја октобра, како је рекао, биће утврђен предлог новог закона о накнадама, за шта је
добијена сагласност ММФ-а, и биће укинути поједини парафискални намети.
"То је веома важна мера, јер привредници траже превидљивост око накнада и ми ћемо им то
кроз овај закон и омогућити", рекао је Мали.
Трећа мера односи се на повећање конкурентности и то је нови обрачун пореске амортизације
за основна средства и на тај начин ће се убрзати обрачун амортизације.
"Тиме охрабрујемо и мотивишемо инвеститоре да од 2019. године више улажу у основна
средства, да набављају нове технологије и машине, како би поспешили раст економије", рекао
је он.
Најавио је да ће у буџету за 2019. годину бити никад веће јавне инвестиције од 208 милијарди
динара, што је 25 милијарди више него 2018. године.
Мали је најавио и стимулативне мере за иновативне технологије, које ће до краја октобра бити
дефинисане.
"Осим пакета стимулативних мера за привреду, донећемо и пакет стимулативних мера за
иновативне активности, који ћемо представити крајем октобра, а које ће ступити на снагу од 1.
јануара 2019. године", најавио је министар.
Он је истакао да је започет и процес модернизације и трансформације Пореске управе, која иде
у добром правцу, а што је такодје један од приоритета.
"Представници Министарства финансија и Пореске управе посетили су ФПН Финанцес у
Бриселу како би разменили искуства у домену фискализације, а наредне недеље боравиће у
Словачкој, како би се упознали са тамошњим искуствима", рекао је Мали и додао да ће се
спроводити реформа пореског система у целини.
Министар је истакао да је већина предвиђеног у програму који је Србија потписала са
Међународним монетарним фондом већ покренута и напоменуо да је осим решавања статуса
РТБ-а Бор, важна и успешна приватизација ПКБ-а.
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