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ШТРАЈК ПРОСВЕТАРА Данас нема првог часа у обе смене
Извор:Танјуг
У многим школама у Србији данас неће бити првог часа у преподневној и поподневној смени,
због штрајка упозорења четири репрезентативна просветна синдиката.
Просветари траже повећање плате од 14,6 одсто и наставак рада на изради платних разреда.
Штрајк организују Унија синдиката просветних радника Србије (УСПРС), Грански синдикат
просветних радника Србије "Независност", Синдиката образовања Србије (СОС), Синдикат
радника у просвети Србије (СРПС)

Фискални савет КРИТИКОВАО предложени буџет: "Уместо за
аутопутеве, већа средства за ВОЈСКУ И ПОЛИЦИЈУ"
Извор:Танјуг

Председник Фискалног савета Павле Петровић оценио је данас да је добро што је дефицит мали
и што је предложени буџет за 2019. избалансиран са приближно једнаким расходима и
приходима, али је критиковао значајнија средства за набавку опреме за војску и полицију и за
повећање плата запослених у јавном сектору.
- Тиме се свесно направио избор који значи умањење привредног раста - сматра председник
Фискалног савета Павле Петровић.
Он каже да је влада требало да повећа средстава у 2019. за капиталне инвестиције у
инфраструктуру и за заштиту животне средине.
Задовољан је што је предложени буџет за 2019. избалансиран са приближно једнаким
расходима и приходима.
Мали дефицит ће, каже, довести до даљег смањивања јавног дуга са садашњих око 54 одсто БДП
на приближно 51,5 одсто БДП на крају 2019. године.
Фискални савет сматра да се буџетом за идућу годину планира већи раст просечних нето зарада
у јавном сектору него што је економски оправдано, па тако, како каже, Петровић, просечна нето
плата у државном сектору неоправдано расте девет одсто, дупло више него што расту плате у
приватном сектору.
Рекао је да се другу годину заредом плате у јавном сектору паушално одређују.
- Имате по секторима ад хок паушално подизање плата од седам до 12 одсто уместо да је то било
решено системски, платним разредима, од којих се нажалост одустало - рекао је Петровић.
Петровић је рекао да се Влада одлучила на смањење оптерећења на плате са 63 на 62 одсто, а
Фискални савет је предлагао смањење на 60 одсто.
Истиче да је основна мањкавост буџета изостанак инвестиција чиме се, каже, поткопава темељ
будућег раста, а било је, каже, простора за њихово повећање.
Наша путна инфраструктура је, каже, за 20 одсто лошија у односу на регион, а железничка за 40
одсто.
- Стиче се утисак да имамо много аутопутева, а имамо за трећину мање него Хрватска,
Словенија, Мађарска. Пруге нису електрификоване, возиви иду испод 60 километара на сат рекао је Петровић и навео да су инвестиције прави начин да се подстиче привредни раст.
Упозорио је да је Србија веома закаснила са инвестицијама у заштиту животне средине, а једна
је од најзагађенијих земаља у Европи.
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Кључни проблем је, каже Петровић, низак привредни раст, упола мањи од земаља централне и
источне Европе.
- У последњих пет година привреда Србије је укупно порасла за 10 одсто, а просек централне и
источне Европе за 20 одсто. Дупло брже су расле у односу на Србију. Због тога Србија заостаје у
погледу животног стандарада. У Румунији је већи за 50 одсто, у Бугарској за 30 одсто - рекао је
Петровић.
Каже да иако ће ове године привредни раст бити изнад четири одсто, а то је још увек испод
просека централне и источне Европе.
- Тај раст је условљен добрим делом једнократним растом пољопривредне производње 2018. у
односу на сушну 2017. годину. Стварни раст је од три до 3,5 одсто. Није случајно што се за 2019.
планира управо раст од 3,5 одсто што је смањење у односу на ових четири одсто - наводи
Петровић.
Као нестручне коментаре оцењује наводе да је та разлика у привредном расту између Србије и
централне и источне Европе због фиксалне консолидације коју је Србија спроводила.
- Не мозе огромна разлика да се објасни фискалном конслидацијом. Добар део тих земаља су
такође имале оште фискалне консолидације, па су се брзо вратиле на пут привредног раста.
Проблем са растом је структурне природе и важно је да се Влада суочи са тим и да онда доноси
мере које ће поспешити привредни раст - рекао је Петровић.
Навео је и да је од 2016. повећана буџетска резерва, да је износила 12 милијарди динара, а сада
је четири пута увећана и износи око 50 милијарди динара у 2019.
- Та средства Влада може током године да расподељује са једне на другу позицију и да при том
не тражи ребаланс буџета. У 2018. за војску и полицију је била планирана 21 милијарда, а
стварна цифра је 30 милијарди динара. То је захтевало ребаланс буџета - каже Петровић.
Критика Фискланог савета тиче се и кршења буџетске процедуре и календара.
- У петак је предложени буџет дошао код посланика, а у уторак је почела дискусија. Закон
налаже да је најмање потребно месец дана да влада остави парламенту и јавности да дискутују каже Петровић.
Навео је и да је последњи завршни рачун буџета био за 2014, а обавеза је Владе да га доставља за
сваку буџетску годину како би се знало како је трошен новац.

ЈОШ ДОБРИХ ВЕСТИ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ Поред помоћи од 3.000 динара
у децембру, у 2019. могу да се надају и НОВОМ ПОВЕЋАЊУ
Аутор:С.Л.
Поред једнократне помоћи од 3.000 динара, колико ће сваки пензионер добити почетком
наредног месеца, реално је да под једним условом најстарији добију и ново повећање у 2019.
Услов за повећање пензија у наредној години, како је јуче најавио министар финансија Синиша
Мали, јесте да привредни раст Србије у 2019. буде између 3,5 до четири одсто, што, судећи по
проценама домаће и стручне јавности, није немогуће. У Фискалном савету недавно су оценили
да ће привредни раст Србије у наредној години бити четири одсто. Међународни монетарни
фонд истовремено је био нешто песимистичнији у прогнозама, најављујући раст од 3,5
процената. Толики раст бруто друштвеног производа у нашој земљи очекују и у Светској банци,
али и у Министарству финансија.
Уколико се обистине ове прогнозе, укупно 1,7 милиона пензионера могло би и наредне године
да очекује повишице, што би било пето повећање пензија од 2014, када је држава законом
умањила примања најстаријих у просеку за око 10 одсто.
За сада је је извесна једнократна исплата помоћи пензионерима од 3.000 динара, коју би
пензионери на својим чековима требало да очекују почетком наредног месеца. То ће државу
коштати 5,24 милијарде динара.
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Претходно, у новембру, пензионери су добили редовно повећање пензије. Многи од њих,
међутим, нису били задовољни износом с обзиром на то да су они са најмањим примањима
добили најмање повећање. Практично, пензионери чије су пензије биле мање од 32.000 динара
добили су повећање од пет одсто. Тако је 100.000 пензионера добило повишицу од свега 500
динара, док је чак 260.000 пензионера добило повећање између хиљаду и 1.250 динара. Највећи
раст пензија, до 22,5 одсто, добили су пензионери са највећим пензијама.
Прошле године помоћ 5.000 динара
Пензионери су и претходне две године у новембру добијали једнократну помоћ од по 5.000
динара. Многе анкете показивале су тада да су се исплатама најсиромашнији пензионери
радовали више него добијеним повишицама током године, посебно због тога што су помоћ
добијали уочи празника и слава. Просечна пензија у Србији данас износи 26.320 динара.

Мали у Скупштини Србије: Буџет за 2019. годину доприноси бољем
животном стандарду, већем привредном расту и напретку
Извор:Танјуг
Министар финансија Синиша Мали изјавио је данас да ће буџет за 2019.годину као и сет
реформских закона допринети даљем подизању животног стандарда, привредном расту и још
интензивнијем напретку Србије.
Мали је у Скупштини Србије образлажући буџет за идућу годину рекао да је предложено
решење републичке касе уравнотежено, јер је, како каже, карактерише социјални аспект који је
везан за повећање ž ивотног стандарда, које прати повећање плата и повећање пензија, као и
развојни аспект јер предвиђа рекордна издвајања за капиталне инвестиције, које ће подстаћи
даљи раст БДП.
Према његовим речима, сетом проеских закона омогућава се и растерећење привреде, кроз
олакš ице које ће јој дати могућност да буде јоš атрактивнија и конкурентнија.
Будž етом су предвиђени укупни приходи од 1.246,2 милијарде динара и расходи у висини од
1.269,1 милијарду динара, š то даје предвиђени дефицит од 22,9 милијарди динара, односно
0,4% БДП-а.
Пројектован је реални раст БДП-а од 3,5% и просечна инфлација 2,3 одсто, додао је Мали.
Он је напоменуо да је будž ет за наредну годину резултат и наставак реформских процеса
започетих 2014. године, који су, како каже, резултирали сјајном 2018. годином у којој су
остварени изузетни резултате у економији.
Мали каже да је у првих девет месеци ове године остварена стопа привредног раста од 4,5 одсто,
а привредна активност током целе године белеž и интензиван раст.
Министар финансија је рекао да је стопа незапослености на крају другог квартала ове године
износила је 11,9 одсто, и виš е је него преполовљена у односу на 2012. годину, када је износила
25,5 одсто.
“ Незапосленост младих смањена је са 51,1 одсто на 27,5 одсто Посебно охрабрује податак да је
раст запослености у потпуности резултат запоš љавања у приватном сектору, док је у јавном
сектору број запослених смањен” , истакао је Мали.
Како каже, реформски процеси који се спроводе, на здравим основама фискалне и монетарне
стабилности, подиž у атрактивност привреде за стране инвеститоре и тиме отварају канал
трансфера знања и технологије.
Истакао је да су фискална кретања у овој години била боља од планираних и да је на крају
септембра суфицит на нивоу опште државе износио 54,5 милијарди динара, док је на нивоу
републичког буџета након 10 месеци остварен суфицит у износи од 61,1 милијарду динара.
Мали је навео да ће на крају године сифицит у буџету бити 0,6 одсто БДП-а што је око 28
милијарди динара.
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“ Када је реч о јавном дугу, он се константно смањује и на крају октобра износио је 56,6 одсто
БДП. На крају 2015. године јавни дуг износио 70 одсто БДП, а сада је захваљујући добрим
фискалним резултатима, брзина смањења учеš ћа јавног дуга у БДП већа од пројектоване, па се
приблиž авање нивоу од 50 одсто БДП очекује већ почетком 2019. године” , рекао је Мали.
Он је додао да окосницу будž етске и фискалне политике у наредној години чине мере
растерећења привреде, кроз подстицај расту и запоš љавању, и напуš тање такозваних кризних
мера које су биле на снази у оквиру програма фискалне консолидације.

Маскова теорија како променити свет: "ЉУДИ ТРЕБА ДА РАДЕ МАКАР
80 САТИ НЕДЕЉНО"
Извор:Срна

Први човек "Тесле" Илон Маск сматра да људи треба да раде макар 80 сати недељно, ако желе
да промене свет.
Он је открио да запослени у његовим компанијама: "Тесли", "Спејс ексу", "Борингу" и
"Неуралинку" раде и до 100 сати недељно, ако је то потребно.
- Знам да је лакше радити на неким другим местима, али нико до сада није променио свет
радећи 40 часова у недељи - поручује Маск.
Он тврди да се "осећај тежине посла повећава након 80 часова рада недељно".
Маск је за технолошки портал "Рикод" (рецоде.нет) навео да у просеку недељно ради 120 часова.
Према његовим речима, запослени у "Тесли" ове године, по потреби, радили су и 100 сати
недељно на аутомобилу "модел три седан".
Маск тврди да компанија "Тесла" не би преживела на тржишту да запослени не раде много.
Неки од запослених у "Тесли" потврдили су да заиста "превише раде", али има и оних који кажу
да им "више одговара да су на послу 70 или више часова недељно", преносе економски портали.

Раст стандарда главни задатак
Аутори:С. С. Р. - Д. И. К.
У Скупштини Србије почела расправа о републичком буџету за 2019. годину и сету економских и
других закона. Предвиђени приходи од 1.246,2 милијарде динара
БУЏЕТ за 2019. годину ће, заједно са сетом реформских закона, допринети даљем подизању
животног стандарда, привредном расту и још интензивнијем напретку Србије, изјавио је у среду
министар финансија Србије Синиша Мали представљајући нове прописе пред посланицима
Скупштине Србије.
- Буџет за 2019. је потпуно уравнотежен, карактерише га социјални аспект који је везан за
повећање животног стандарда, које прати повећање плата и повећање пензија, као и развојни
аспект јер предвиђа рекордна издвајања за капиталне инвестиције, које ће подстаћи даљи раст
БДП - изјавио је Мали.
Планом државне касе за идућу годину предвиђени су укупни приходи од 1.246,2 милијарде
динара и расходи у висини од 1.269,1 милијарду динара, што даје предвиђени дефицит од 22,9
милијарди динара, односно 0,4 одсто БДП-а. Предвиђа се привредни раст од 3,5 одсто и
просечна инфлација од 2,3 процента.
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Образлажући буџет, министар је рекао да је његова битна компонента пораст животног
стандарда грађана. Наиме, фискални простор је равномерно искоришћен, те се тако буџетом
предвиђа повећање пензија и плата за око 1,3 одсто БДП. Мали је најавио повећање плата у
Србији у јавном сектору између седам и 12 одсто, за шта се у буџету налази 294,4 милијарде
динара, односно за око 33 милијарде динара више него у 2018. години.
- За нас је најважнија ствар да наша економија настави да расте на начин на који је расла и ове
године - истакао је Мали, напомињући да буџет доноси и повећање средстава која се издвајају за
капиталне инвестиције - 30 одсто више новца биће издвојено у ту сврху. На нивоу опште
државе, вредност капиталних инвестиција ће бити укупно 220 милијарди динара, што је за 43
милијарди више него што планирано за ову годину.
СТИГАО ЧЕДА! ПОСЛАНИЦИ парламента су се изненадили када су видели да је у парламент
дошао Чедомир Јовановић, председник ЛДП. Он ретко свраћа у законодавни дом, а буџет је био
једна од малобројних тема која му је привукла пажњу.
Како је истакао, када 1. јануара наредне године ступи на снагу сет пореских закона, о којима се
од среде расправља у Скупштини, привредницима у Србији ће у "џепу" остати више од 20
милијарди динара уштеде због низа такса које неће морати да плате наредне године.
Буџет за идућу годину и 27 економских закона нису једини којима се на овој седници баве
посланици у Србији.
Расправа о дневном реду, који садржи чак 62 тачке написане на неколико хиљада страница,
обједињена је у заједничку полемику. Опозиција је негодовала због недостатка времена за
дискусије, уз објашњење да им треба само десет минута док изговоре имена закона. У пет сати,
колико клубови имају за расправу, "угурани" су акти који се односе на порезе, таксе, именовање
судија и тужилаца, науку, патенте, државну управу, нуклеарну безбедност, енергетику, јавне
набавке, својину...
Министар просвете Младен Шарчевић поручио је да је циљ Закона о фонду за науку
обезбеђивање стабилности у раду научних установа и истраживача. Како је објаснио министар
државне управе Бранко Ружић, девет предлога закона оставиће у прошлости дуге редове испред
шалтера и проблем да увек фали још неки документ. Закон о државним службеницима треба да
настави деполитизацију и професионализацију службеника. Актом о систему плата помера се
рок за прелазак на нови "обрачун" до 1. јануара 2020. Предложено је и да се рок Закона о
максималном броју запослених у јавном сектору продужава до краја 2019. године ради штедње.
Документом о инспекцијском надзору уводи се информациони систем Е-инспектор.
Очекује се да ће гласање о законима бити следеће недеље.

Помоћ свима или само пензионерима са мањим чековима
Аутор:Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА
Шта очекује најстарије у 2019. и да ли примања опет могу да буду повећана? Треба усвојити
закон по ком ће се пензије увећавати од 2020. Колико је правично да се помоћ одобрава
пензионерима са вишим примањима
ТЕК што су легли први увећани чекови и најављена нова једнократна помоћ у износу од 3.000
динара за најстарије, већ се спекулише о могућностима за даље увећање пензија и у наредној
години. Да ли је реално и какве су економске могућности да се то стварно и догоди тешко је у
овом тренутку са сигурношћу рећи, али по мишљењу српског министра финансија Синише
Малог, то је апсолутно реално, ако наша економија буде расла по стопи од 3,5 до четири одсто
следеће године.
Он је недавно нагласио да Влада заједно са ММФ ради на новој формули за индексацију пензија
и најавио њену примену од 2020. године.
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- Пре фискалне консолидације пензије су се два пута годишње усклађивале са инфлацијом. Са
пуно оптимизма улазимо у 2019. и чинимо све да се и догодине створе услови за повећање плата
и пензија, јер то и јесте основ наше политике - рекао је Мали.
С друге стране, професор др Милојко Арсић са Економског факултета у Београду сматра да је
могуће да у наредној години фискална кретања буду нешто повољнија од планираних, што би,
по њему, створило могућност да се повећају неки расходи држави или да се смање порези.
- Ако би фискална кретања била повољнија од плана, то би првенствено требало искористити за
смањење пореза, јер би се на тај начин привреди оставило више средстава за инвестирање каже професор. - То је услов да се у наредним годинама оствари снажан раст БДП, а тиме и
одржив раст плата и пензија. Инвестиције су у Србији и даље ниске, а нарочито су ниске домаће
приватне инвестиције, које су кључне за висок и дугорочно одржив раст привреде. Плате у
јавном сектору у наредној години не би требало додатно повећавати јер су оне већ другу годину
заредом повећане за девет одсто, што значи да расту брже и од БДП и од плата у приватном
сектору, што није ни економски одрживо ни правично.
Слично томе, објашњава проф. др Арсић, и пензије су ове године повећане за пет процената, док
повећање за наредну износи у просеку око седам одсто. Просечно повећавање чекова биће чак
нешто брже од раста плата у приватном сектору у наредној години, тако да не постоји
економско оправдање за додатно њихово повећање.
- Са обзиром на то да су пензије за наредну годину већ повећане за све пензионере од пет до 25
процената, не постоји оправдање за додатно увећање - објашњава наш саговорник. - Међутим, у
наредној години би требало усвојити законско правило по коме ће се пензије повећавати почев
од 2020. године.
Што се тиче најава да би најстарији у Србији и у наредној години могли у два наврата да добију
једнократну помоћ, професор Арсић наглашава да је дугорочно одржива само она политика која
подстиче привредни раст, а то значи да би евентуални фискални простор требало да се
искористи за смањење пореза.
- Ако би и након смањења пореза постојао фискални простор, могла би се размотрити додела
једнократне помоћи пензионерима који имају ниске пензије - каже саговорник "Новости". - Не
би било правично, да се у земљи у којој половина запослених зарађује мање од 40.000 динара
месечно, једнократна помоћ одобрава пензионерима који примају више од тог износа.
Што се тиче висине једнократне помоћи, она би, по његовом мишљењу, могла да износи четири
до пет хиљада динара. Било би добро да буде диференцирана, односно да већу помоћ добију
пензионери који имају мање пензије. С обзиром на то да пензијски фонд још увек има врло
висок дефицит, средства за ову помоћ би се обезбедила из буџета Србије, одакле се још увек
финансира трећина пензија.
РАСТ ЦЕНА
ЈЕДНА од могућности за увећање пензија у наредном периоду, коју предлаже проф. др Арсић,
би била да чекови прате просек раста цена и зарада. То значи да ако инфлација у некој години
износи три одсто, а зараде расту за седам процената, онда би се пензије у тој години повећале за
пет одсто. Овакав начин повећања пензија допринео би дугорочној одрживости пензијског
система у Србији, а био би и правичан, јер би пензионери учествовали у плодовима економског
напретака.
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ДАНАС ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА ПРОСВЕТАРА Без првог часа у обе смене
Аутор:В. Ц.
Због штрајка упозорења четири репрезентативна синдиката просветних радника, у школама
широм Србије, данас неће бити одржан први час у преподневној и поподневној смени.
Просветари траже повећање плате од 14,6 одсто и наставак рада на успостављању и спорвођењу
платних разреда. Такође, траже и хитан наставак преговора због потписаивања новог Посебног
колективног уговора, као и исплату свих заосталих дуговања према запосленим у просвети,
насталих из Споразума, које су синдикати потписали са Владом Републике Србије 2015. године.
Председница Уније синдиката просветних радника Србије Јасна Јанковић рекла је за Танјуг да
су они тражили увођење платних група и разреда, како би повећање у том шлучају
просветарима било 14,6 одсто, јер за толико заостају за осталима у јавном сектору.
- Пошто одлажу увођење платних разреда тражимо да добијемо оно што смо договорили и да
наставимо са преговорима око платних разреда - истакла је Јасна Јанковић
Председник Синдиката радника у просвети Србије Слободан Брајковић је рекао да је повећање
од 14,6 одсто обећало Министарство финансија, и да у синдикату нису задовољни најављеним
повећањем од девет одсто. Четири синдикара, како је најавио, одржаће протест 11. децембра
испред Владе Србије и тог дан часови у школама ће бити скраћени на 30 минута.
Штрајк организују Унија синдиката просветних радника Србије (УСПРС), Грански синдикат
просветних радника Србије „Независност“, Синдиката образовања Србије (СОС), Синдикат
радника у просвети Србије (СРПС).

ЕПС демантује Фискални савет: Смањили смо зараде 2015.
Извор:Танјуг
БЕОГРАД: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ негирало је наводе председника
Фискалног савета Павла Петровића да није умањило зараде запослених крајем 2014. и истакло
да је поштовало све мере Владе Србије и смањило зараде радника за 10 одсто у 2015. години.
У том јавном предузећу кажу да у супротном, ЕПС не би ни могао да исплати плате, због
месечне контроле Министарства финансија.
Наводе и да Фискални савет погрешно закључује да ЕПС није поштовао законске одредбе о
смањењу зарада.
Фискални савет је сада, као и раније, изнео паушалне оцене о зарадама у ЕПС-у јер очигледно не
располаже тачним информацијама. ЕПС доследно примењује реформске мере и програм
фискалне консолидације који је усаглашен са Владом Србије и међународним финансијским
институцијама и то потврђују одлични резултати пословања, пише у саопштењу ЕПС-а.
Наводи се да је управо због добрих резултата ЕПС-а поскупљење електричне енергије у Србији
било упола мање него што је ММФ захтевао, те истиче да ЕПС поштује мере штедње Владе
Србије и све ради у складу са Генералним програмом пословања, који је Влада Србије и
одобрила.
Објашњавају да се зараде у „Електропривреди Србије“ исплаћују у висини средстава планираних
у Годишњем програму пословања на који је сагласност дала Влада Србије.
Висина средстава за зараде планирана је, кажу у ЕПС-у, у складу са Законом о буџетском
систему и смерницама Министарства привреде за израду годишњих програма пословања.
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Штавише, Закон о јавним предузећима и Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате
зарада у јавним предузећима, Министарство привреде, Министарство финансија и
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања контролишу ЕПС и прате
исплате зарада сваког месеца, наводи ЕПС.
То јавно предузеће саопштава да је у 2015. години био у обавези да исплати укупно 3,3
милијарде динара на основу Посебног колективног уговора, који су потписали синдикат и
Министарство рударства и енергетике.
Додатних 1,4 милијарде динара су, кажу у ЕПС-у, трошкови пријема у „ТЕ-КО Костолац“ дела
радника ангажованих ван радног односа и преузимања у РБ „Колубара“ запослених из
предузећа „Колубара Услуге“, неопходних за стабилно одвијање производње, што је одобрила
Влада Србије.
То су стварни трошкови на основу којих Фискални савет погрешно закључује да ЕПС није
поштовао законске одредбе о смањењу зарада. На тај начин Фискални савет ставља у незавидан
положај и ускраћује право, које имају сви запослени у јавним институцијама, за скоро 30.000
запослених у ЕПС-у, који у свим условима обезбеђују стабилно снабдевање електричном
енергијом за грађане и привреду Србије, поручују у ЕПС-у.
Претходно је председник Фискалног савета Павле Петровић на конференицији за новинаре
рекао да оправдано да се нето плате запослених у јавним предузећима Поште Србије,Телеком,
Србијагас и ЕМС у 2019. повећају за пет одсто, али не и у ЕПС-у који уопште није применио
одлуку владе из 2014. о привременом умањењу зарада од 10 одсто.
Петровић је рекао да ЕПС не само да није смањио нето примања запослених као што је закон
налагао, него их је чак повећао за скоро девет одсто.
У Фискалном савету су навели и да, док је неоправдано подизао плате запослених, ЕПС није
инвестирао довољно, а проблеми у пословању те компаније у 2017. приметно су умањили стопу
привредног раста читаве земље.

Штрајк просветара у који нико не верује
Пише: В. Андрић

Сва четири репрезентативна синдиката образовања донела су одлуку да данас у школама буде
одржан штрајк упозорења, који подразумева да запослени неће држати први час у преподневној
и послеподневној смени.
Ипак, ни бројно чланство, али ни сами синдикални лидери не верују у успех не само овог
штрајка, већ и најављеног протеста 11. децембра. Форум београдских гимназија, који је члан
Синдиката радника у просвети Србије, одлучио је да неће опструирати одлуку о штрајку, али је
незадовољан начином на који се он организује.
– Погрешан приступ, лоша процена и закаснела реакција репрезентативних синдиката у
погледу организације штрајка, заједнички је став чланова Главног одбора Форума београдских
гимназија. Упркос томе гимназије Форума ће учествовати у штрајку, уз велику забринутост и
убеђење да ће најављени штрајк бити још један велики шамар свим синдикатима просвете –
каже за Данас Александар Марков, председник ФБГ. Он сматра да је претходни штрајк морао
бити одмрзнут чим је стигла информација да се одустаје од платних разреда.
– Уместо тога три недеље смо лутали тражећи решење, док је у међувремену Предлог Закона о
буџету за 2019. ушао у скупштинску процедуру, чиме су могућности за битније промене у
погледу повећања плата сведене на минимум. Досадашњи преговори о платним разредима су
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били унапред припремљени игроказ у циљу имитације социјалног дијалога са синдикатима.
Због тога нам је споран и захтев којим се тражи што хитнији наставак преговора јер које су
гаранције да ће платни разреди заживети 2020. године – пита Марков.
Бранислав Павловић, некадашњи председник Синдиката образовања Србије, не верује у
резултате протеста.
– Овај штрајк је организован да би се оправдао нерад синдикалних лидера. Ако неко стално
кука да га је влада преварила, питање је да ли је способан да учествује у преговорима.
Синдикати би требало да буду срећни што су платни разреди одложени, јер њима не би био
успостављен праведнији однос у јавном сектору што се тиче зарада. У предлогу од кога се
одустало, само су пресликани постојећи коефицијенти кроз платне разреде. И сама влада је од
старта знала да они неће бити уведени, јер држава нема пара. О платним разредима се прича
још из времена министарке Кори Удовички. Која је то озбиљна држава која три године не може
да реши ово питање – пита Павловић.
Он верује да би просветари бити задовољни повећањем плата за девет одсто, да неки
синдикални лидери нису изашли у јавност тврдећи да им је обећано 14,6 одсто. А тај проценат,
како каже, није био планиран за све запослене већ само за професоре са седмим степеном
стручности. Синдикати су, према његовом мишљењу, погрешили што нису имали глобалну
стратегију „већ су сваком ко се побунио обећали да ће се за њега борити“. Павловић указује да би
успех синдиката образовања био већи да су сарађивали са здравственим радницима, чији један
синдикат тражи повећање плате за 15 одсто за све запослене у систему здравствене заштите. Он
сматра да ће последица свега бити масовно ишчлањење просветних радника из синдиката.
Ћорсокак
Александар Марков каже да су синдикати образовања запали у ћорсокак из којег не знају како
да изађу, и да су за такво стање криви и синдикални лидери, али и просветни радници.
– Претходни штрајк није успео и они који су га водили требало је да сносе одређену
одговорност. И сами просветни радници су одговорни јер су многи храбри само на речима и
гласни на друштвеним мрежама – сматра Марков.

Петровић: Плате у ЕПС-у би могле бити 90.000 динара
Пише: ФоНет
Председник Фискалног савета Павле Петровић изјавио је данас да би, ако би се планирано
фазно укидање смањења зарада у јавним предузећима за пет одсто односило и на
Електропривреду Србије (ЕПС), просечне плате у том предузећу у 2019. години износиле око
90.000 динара.
У презентацији Фискалног савета, која је данас на конференцији подељена новинарима, наводи
се да су просечне зараде у ЕПС у 2014. години износиле 79.657 динара, у 2015. години 79.979
динара, прошле године 81.789 динара, а ове године 84.205 динара.
Фискални савет оценио је да повећање зарада у ЕПС на око 90.000 динара не би било
оправдано, већ да би тај новац требало усмерити у инвестиције. Како поређење, Петровић је
навео да просечна плата у здравству у Србији износи око 60.000 динара.
Петровић је рекао и да 2014. године, када су уведене мере штедње и када су у јавним
предузећима умањене зараде, ЕПС то није учинио, већ је наставио да их повећава.
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Фискални савет: У буџету недовољно издвајања за три области
Пише: ФоНет
Фискални савет Србије оценио је данас да је планирани фискални дефицит у предлогу буџета
Србије за 2019. годину добар и да ће довести до даљег смањења високог учешћа јавног дуга у
односу на Бруто друштвени производ са 54 одсто БДП на 51,5 одато.
Као главну критику председник Фискалног савета Павле Петровић навео је да буџет не предвиђа
ефикасне мере за убрзање привредног раста, док је недовољно издвајања у инфраструктуру,
просвету и здравство.
„Недовољно је инвестиција у путну инфраструктуру, просвету и здравство. Било је потребно још
200 милиона евра у односу на оно што буџет предвиђа“, рекао је Петровић на конференцији за
новинаре.
Он је додао да је уместо у инвестиције у привредни раст, новац у буџету за наредну годину
„отишао“ на опремање војске и полиције и увећање плата.
Петровић је додао да је раст Србије и даље испод просека земаља централне и источне европе са
којима можемо да се поредимо и оценио да ће се то заостајање наставити.
Он је додао да је новац предвиђен за инвестиције у инфраструктуру углавном предвиђен за
експропријацију земљишта, а да ће стварне инвестиције остати на овогодишњем нивоу.
Када је реч о капиталним инвестицијама, Фискални савет је оценио да ти расходи у буџету
износе 165 милијарди динара, али да се највећи део односи на куповину опреме за војску и
полицију.
Петровић је оценио да је повећање плата у јавном сектору, које је предвиђено буџетом,
паушално и да је то требало да буде решено платним разредима.
„Плате у државном сектору ће просечно расти девет одсто, што је двоструко више него у
приватном сектору“, казао је Петровић.
Он је указао и да се поново крши буџетска процедура, јер ће расправа уместо месец дана трајати
само пар дана, иако у условима фискалне стабилности за тим нема потребе.
Петровић је рекао да Фискални савет подржава повлачење закона о смањењу пензија, али да
позива Владу Србије да донесе јасно правило како ће се убудуће уређивати пензије, чији раст
треба да буде усклађен са растом инфлације и БДП.
Са друге стране, министар финансија Синиша Мали изјавио је данас да предложени буџет за
2019. годину и сет реформских закона представљају здраве темеље за даље унапређење свих
области друштва, што ће за резултат имати оно што је најважније за грађане Србије – даље
подизање животног стандарда, повећање инвестиционих активности и смањење
незапослености.
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Повереница: Многе жене се због стереотипа суочавају са
немогућношћу да напредују
Аутор:Бета

Многе изузетне жене са високим војним чиновима, докторским звањима и озбиљним
експертским статусом због стереотипа и предрасуда се на професионалном путу суочавају са
немогућношћу да напредују, изјавила је повереница за заштиту равноправности Бранкица
Јанковић.
Како се наводи у саопштењу Поверенице, она је то рекла на представљању резултата пројекта
"Крени напред" у оквиру Националног акционог плана (НАП).
"Упркос дубоко укорењеним стереотипима и предрасудама, а захваљујући јасној политичкој
вољи, ангажовању државних органа, али и активизму организација цивилног друштва и
академске заједнице, први НАП је успешно приведен крају у сектору безбедности", казала је
Јанковић.
Пројекат "Крени напред" реализован је у оквиру НАП за спровођење Резолуције 1325 Савета
Безбедности УН "Жене, мир и безбедност у РС 2017-2020".
На представљању резултата учествовале су и министарка за демографију и популациону
политику Славица Ђукић Дејановић и председница Фонда социјалне и демократске
иницијативе Наташа Милојевић.

Мали о буџету за 2019: Веће плате и пензије, али и инвестиције
Аутор:Бета
Министар финансија Србије Синиша Мали изјавио је да је предложени државни буџет за 2019.
уравнотежен јер су планиране веће плате у јавном сектору и пензије, што ће побољшати
животни стандард грађана, али ће бити веће и јавне инвестиције што ће допринети привредном
расту и већој запослености.
Мали је у Скупштини Србије, образалажући предлог буџета за идућу годину, рекао да ће сетом
пратећих финансијских закона бити обезбеђено пореско растерећење и јачање конкурентности
и атрактивности домаће привреде.
Навео је да је планирано да приходи буџета износе 1.246,2 милијарде динара, а расходи 1.269,1
милијарду, тако да ће дефицит бити 22,9 милијарди, што је 0,4 одсто очекиваног бруто домаћег
производа (БДП). Буџет је пројектован на основу процене да ће раст БДП-а догодине бити 3,5
одсто, а да ће инфлација износити 2,3 одсто.
"Фискалном консолидацијом је обезбеђено да се и даље смањује удео јавног дуга у БДП-у, са
садашњих 56,6 одсто на испод 50 одсто у наредној години", истакао је Мали.
Како је додао, повећање плата у јавном сектору од 1. јанура идуће године биће од седам до 12
одсто, тако да ће укупан фонд за плате на свим нивоима власти догодине за 33 милијарде бити
већи него ове године, док ће за пензије издвајања из буџета и ПИО фонда бити већа за 35
милијарди динара.
"Издвајања за капиталне инвестиције и републичког буџета и буџета локалних самоуправа
догодине ће износити 220 милијарди динара, то је 30 одсто више него ове године", рекао је
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Мали и истакао да ће се тај новца користити за изградњу путне и железничке инфраструктуре,
као и за улагања у технолошке паркове и здравствене установе", казао је Мали.
Министар је рекао да ће пореско оптерећење зарада на терет послодаваца бити смањено са 63 на
62 одсто, због чега ће буџетски приходи бити мањи за 12 милијарди динара.
"Новим законом о накнадама биће обједињене и смањене накнаде које плаћају привредници,
што ће гарантовати предвидовост тих издатака", казао је Мали.

Ружић: Забрана запошљавања у јавном сектору до краја 2019.
Аутор:Бета
Министар за државну управу и локалну самоуправу Бранко Ружић изјавио је да се предложеним
изменама Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
продужава примена тог закона до краја 2019, до када ће бити забрањено запошљавање у
државним службама.
"Смањење зарада, забрана запошљавања и рационализација броја запослених у јавном сектору
су мере које су до сада највише допринеле смањењу расхода и успеху фискалне консолидације",
рекао је Ружић образлажући сет закона из његовог ресора у Скупштини Србије.
Он је казао да је услед позитивних ефеката примене закона омогућено мање рестриктивно
одлучивање о потреби новог запошљавања, а "наредне године разматраће се ефикаснији
системи који ће омогућити корисницима јавних средстава ефикасније попуњавање радних
места".
Ружић је, образлажући предложене законе које се тичу плата, рекао да се мењају рокови од
којих почиње примена системског и посебних закона о платама у појединачним деловима
јавног сектора и то за 1. јануар 2020.
Како је казао, измене су условљене потребом да се спроведу додатне финансијске анализе
преласка на нов систем плата.
Он је рекао да се предложеним изменама Закона о државним службеницима дефинише појам
компетенција у процесу управљања људским ресурсима, који подразумева скуп знања, вештина,
особина ставова и способности које би државни службеник требало да поседује, које обликују
његово понашање и воде постизању очекиване радне успешности на радном месту.
Предложене су и одредбе којим се уређује да ће се избор међу кандидатима у конкурсном
поступку заснивати на провери тих компетенција, али се такав систем уводи и у функцију
вредновања рада државних службеника.
Говорећи о изменама Закона о инспекцијском надзору он је казао да Србија има мањак
инспектора у односу на потребе свих облика инспекцијског надзора и службених контрола, као
и у односу на европски просек.
"Управо стога, наш задатак у наредном периоду биће и план запошљавања нових инспектора,
као и стручно усавршавање инспектора кроз обуке, радионице и саветовања, у складу са новим
механизмима датим како изменама и допунама овог закона, тако и у складу са Законом о
Националној академији за јавну управу", рекао је Ружић.
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ЕПС демантује наводе Фискалног савета о зарадама у том предузећу
Аутор:Н1Београд
Јавно предузеће "Електропривреда Србије" демантовала је изјаву председника Фискалног
савета Павла Петровића о томе да ЕПС није умањио зараде запослених крајем 2014. године и
истакло да су "испоштоване све мере Владе Србије и смањене зараде запослених за 10 одсто у
2015. години".
У супротном, ЕПС не би ни могао да исплати плате, због месечне контроле Министарства
финансија, додаје се у саопштењу.
"Фискални савет је сада, као и раније, изнео паушалне оцене о зарадама у ЕПС-у јер
очигледно не располаже тачним информацијама. ЕПС доследно примењује реформске мере и
програм фискалне консолидације који је усаглашен са Владом Србије и међународним
финансијским институцијама и то потврђују одлични резултати пословања", наводи ЕПС.
Како кажу, управо због добрих резултата "Електропривреде Србије" поскупљење електричне
енергије у Србији било је упола мање него што је ММФ захтевао.
"ЕПС поштује мере штедње Владе Србије и све ради у складу са Генералним програмом
пословања, који је Влада Србије и одобрила. Зараде у 'Електропривреди Србије' исплаћују се у
висини средстава планираних у Годишњем програму пословања на који је сагласност дала
Влада Републике Србије. Висина средстава за зараде планирана је у складу са Законом о
буџетском систему и смерницама Министарства привреде за израду годишњих програма
пословања", наводи се у саопштењу.
Додају и да Закон о јавним предузећима и Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате
зарада у јавним предузећима, Министарство привреде, Министарство финансија и
Министарство за рад, запошЉавање, борачка и социјална питања контролишу ЕПС и прате
исплате зарада сваког месеца.

Исплата једнократне помоћи пензионерима од 30. новембра
Аутор:Бета
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић најавио је да ће
исплата једнократне помоћи пензионерима у Србији почети у петак, 30. новембра.
Гостујући на Радио-телевизији Србије, министар је казао да ће исплата неким пензионерима
почети дан касније у зависности од тога да ли пензије примају на кућне адресе.
Раније је из Владе Србије најављено да ће 1,7 милиона пензионера добити једнократну помоћ од
3.000 динара.
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