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ДА ЛИ ЋЕ РАСТИ ПЛАТЕ И ПЕНЗИЈЕ? Шеф делегације ММФ каже да
има шансе, али су неопходни одређени УСЛОВИ
Извор:Танјуг
Одлазећи шеф Делегације ММФ-а у Србији Џејмс Руф изјавио је вечерас да у Србији има
простора за увећање плата и пензија, али под условом да економија настави да расте и жели да
постоји бољи оквир за исплату плата у јавном сектору и да се уведе формула за аутоматску
индексацију пензија.
Руф је подсетио да су на почетку спровођења реформи пре четири године плате и пензије
смањене, али да су у међувремену увећане, те да грађани данас добијају више него пре смањења.
- Мислим да се са повећањем плата и пензија може наставити, али под условом да економија
настави да расте. Желимо да у Србији постоји бољи оквир за плате у јавном сектору и постоји
формула за аутоматску индексацију пензија, која мора бити у складу са растом привреде - рекао
је Руф за РТС.
Према његовим речима, Србија је раније имала велике проблеме када су плате и пензије брже
расле од економије и упозорио да то може изазвати фискалну кризу.
- То морамо да избегнемо. Има простора за раст, али под условима - подвукао је Руф.
Оценио је да су се у последње четири године догодиле велике промене у српској економији, те
да је од земље која је имала високи дефицит, чији је јавни дуг растао брзо и све је водило у праву
могуће кризе, данас Србија земља са стабилном економијом.
- Банке послују на здравим основама, јавне финансије су у бољој позицији, јавни дуг је близу 50
одсто БДП-а и даље опада. Истовремено, уложено је пуно напора у структурне реформе како би
предузећа лакше инвестирала, а то значи већи привредни раст и нова радна места.
Незапосленост је драстично смањена и износи негде око 11 одсто - указао је Руф.
Наводи да оно што је започето, а није завршено јесу управо структурне реформе, као би
пословно окружење за инвестирање у Србији било боље, међу којима су реформе у пореској
управи, затим приватизација предузећа, мање учешће државе у јавним предузећима.
- Видели смо да је у извесној мери смањено учешће државе, смањен је број радних места у
јавном сектору, а порастао број радних места у приватном. Имали смо приватизацију државних
предузећа, тако да је директно учешће државе смањено, али с друге стране, држава мора да
промени своју улогу, да покуша да не управља у економији, већ само да помаже предузећима
како би лакше испоштовала прописе - навео је Руф.
Сматра да држава мора да настави са улагањима у јавну структуру која је, каже, стара, те да још
много мора уложити у железницу и електродистрибуцију.
У случају потенцијалне економске кризе, о којој се у последње време све више говори, Руф каже
да је Србија данас у бољој ситуцији и да је спремна за такав сценарио, али сматра да се криза у
свету неће догодити.
О свом наследнику који ради као шеф делегације ММФ-а у Албанији, каже да има искуство и да
познаје проблеме и питања региона.
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђордевић каже да ове
године постоји суфицит, да параметри показују да финансије иду у истом правцу као и прошле
године и да се с правом може очекивати да ће бити простора за повећање плата и пензија.
Када је реч о приходима, Ђордевић указује да су приходи Фона ПИО за 9,41 одсто већи у односу
на планирано и 18,1 одсто у односу на прошлу годину.
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Како каже, за то је заслужно много фактора као што су веће плате ван јавног сектора, добра
инспекција рада, креирање нових радних места, што је и највећи плус свега што се ради.
Ђорђевић је ипак опрезан када је реч о проценту повећања и истиче да је о томе тешко говорити
и да не би воело да излази са било каквим цифрама, али да се све ради на реалним основама.
Члан Фискалног савета Никола Алтипармаков потврђује да се економске тенденције из
претходних година настављају и да је планиран раст од око 3,5 одсто БДП-а и инфлација на
нивоу од око два одсто.
Он сматра да јесте реално при крају године говорити о повећању пензија за око пет, шест одсто
и да је слична ситуација и када је реч о зарадама.
Међутим, Алтипармаков указује да сада, када је фискална криза превазиђена, треба доћи до
неких предвидивих мера, а не да се сваке године лицитира о проценту повећања пензија.
Наводи да мора да постоји формула која ће да прати привредне токове и која ће радницима и
пензионерима да пружа дозу извесности о ономе шта могу да очекују.
Алтипармаков каже да су бољи приходи последица нормалног наставка привредног раста, уз
процену да ће ове године раст бити нижи јер је прошле године била "вансеријски" добра
пољпоривредна производња.
Истиче важност аранжмана са ММФ-ом који је циљао најкритичније ставке буџета, сматра да је
могло и без аранжмана постићи добре економске ефекте, али да би тада све било много болније,
јер је ММФ стао иза мера својим кредибилитетом и потписао све те болне реформе.
Алтипармаков напомиње да има одређених поблема у другом делу аранжмана који је више у
надлежности Светске банке и који је слабије спроведен, а односи се на платне разреде, забрану
запошљавања, јавна предузећа...

"Тигар тајерс” планира да произведе више од 20 милиона гума
Аутор:В. Ћ.
Игор Земит, директор пиротске фабрике, четвртог српског извозника, представио резултате
рада и најавио план за ову годину
ИЗЛОЖБОМ у центру Пирота, компанија "Тигар тајерс" која послује под окриљем француског
"Мишлена", по први пут је представила резултате рада и планове за ову годину. Посетиоци могу
да виде поједине фазе производње и нове гуме за брдске вожње, пнеуматике за сва путничка,
теретна и полутерена возила, као и оне који се производе за "олд тајмере".
- Циљ нам је да кажемо понешто о резултатима за прошлу и плановима за ову годину. Ове
године планирамо да произведемо 20,7 милиона пнеуматика: путничких, полутеретних и гуме
за двоточкаше, као и 4,7 милиона унутрашњих гума. Од тога ће само производња путничких
гума бити око 13 милиона комада.- каже Игор Земит, директор "Тајерса".
Ово је у последњих 5 година, прва јавна презентација компаније која је у новембу прошле
године исплатила готово највеће зараде у Србији. Презентацију је видело близу 4.000
запослених у четвртом по реду спрском извознику. У склопу представљања рада и резултата у
клубу Војске Србије, приређена је и поставка ликовних остварења 28 радника који раде у овој
фабрици. Прошлу годину "Тајерс" је завршио са око 400 милиона евра извоза. Традиционално
сваге године ова "Мишленова" фабрика приређује и породични дан, када је обилазе чланови
породице радника, али и други заинтересовани. Тога дана организују се разне радионице о
безбедности, учешћу у саобраћају, пружању прве помоћи и слично.
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Пекари: Хлеб није поскупео после укидања уредбе
Извор:Танјуг

БЕОГРАД: У Унији пекара Србије тврде да хлеб није поскупео после укидања Уредбе о обавезној
производњи и промету хлеба “Сава”, него је занемарљив број пекара кориговао цену због
поскупљења пшенице, тако да сада, уместо од 29 до 32 динара, векну хлеба продају од 35 до 38
динара.
Национална организација потрошача Србије сматра да нема економског оправдања за
поскупљење хлеба, те да ће, ако се то деси, тражити најригорозније санкције против
произвођача.
Председник Уније пекара Србије Зоран Пралица објашњава да су поједини пекари, не сви,
кориговали цене хлеба због поскупљења пшенице са 17 динара на 23 динара, и брашна са 25 или
26 динара по килограму на 33 или 35 динара,
Мислим да хлеб неће поскупети у Србији. Ако цена пшенице опет падне, вероватно ће то
натерати произвођаче да спусте цену хлеба на 32 или 33 динара, каже Пралица и додаје да је
свега од три до пет одсто произвођача коригловало цене.
Како је навео, произвођачка цена хлеба је 29 динара, а сваке године су благе турбуленције на
тржишту, јер су се цене кретале од 30 до 38 динара у зависности од краја у Србији и понуде.
Уредба уопште не мања и не утиче тренутно на цену хлеба. Уредба нема везе са овом корекцијом
цене хлеба. То није поскупљење, то је корекција цене на бази цене пшенице и брашна, каже
Пралица.
Додаје да је у односу на регион, хлеб у Србији јефтинији, и наводи примере БиХ где је векна
хлеба 72 динара, и Македоније где векна хлеба кошта 80 динара.
Председник Националне организације потрошача Србије Горан Паповић каже за Танјуг да нема
оправданог разлога за поскупљење хлеба, те да пекари не зарађују на хлебу него на пециву.
Он је, међутим, позвао инспекцијске органе да крену у озбиљнију контролу и да затварају све
оне пекара које раде у “сивој зони”.
У Србији има око 8.000 регисторваних пекара, већина два џака брашна унесу у производњу
регуларно, а осам без фактуре, што је чиста зарада. Ако се деси да поскупи хлеб тражимо
најригорозније санкције, рекао је Паповић.
Сматра да је због уредбе која је била на снази страдало индустријско пекарство, а не мали
пекари за које каже да нису ни правили онолике количине хлеба које су биле регулисане
уредбом чије је важење сада престало.

Руф: Има простора за увећање плата и пензија, али...
Извор:Танјуг

БЕОГРАД: Одлазећи шеф Делегације ММФ-а у Србији Џејмс Руф изјавио је да у Србији има
простора за увећање плата и пензија, али под условом да економија настави да расте и жели да
постоји бољи оквир за исплату плата у јавном сектору и да се уведе формула за аутоматску
индексацију пензија.
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Руф је подсетио да су на почетку спровођења реформи пре четири године плате и пензије
смањене, али да су у међувремену увећане, те да грађани данас добијају више него пре смањења.
Мислим да се са повећањем плата и пензија може наставити, али под условом да економија
настави да расте. Желимо да у Србији постоји бољи оквир за плате у јавном сектору и постоји
формула за аутоматску индексацију пензија, која мора бити у складу са растом привреде, рекао
је Руф за РТС.
Према његовим речима, Србија је раније имала велике проблеме када су плате и пензије брже
расле од економије и упозорио да то може изазвати фискалну кризу.
То морамо да избегнемо. Има простора за раст, али под условима, подвукао је Руф.
Оценио је да су се у последње четири године догодиле велике промене у српској економији, те
да је од земље која је имала високи дефицит, чији је јавни дуг растао брзо и све је водило у праву
могуће кризе, данас Србија земља са стабилном економијом.
Банке послују на здравим основама, јавне финансије су у бољој позицији, јавни дуг је близу 50
одсто БДП-а и даље опада. Истовремено, уложено је пуно напора у структурне реформе како би
предузећа лакше инвестирала, а то значи већи привредни раст и нова радна места.
Незапосленост је драстично смањена и износи негде око 11 одсто, указао је Руф.
Наводи да оно што је започето, а није завршено јесу управо структурне реформе, као би
пословно окружење за инвестирање у Србији било боље, међу којима су реформе у пореској
управи, затим приватизација предузећа, мање учешће државе у јавним предузећима.
Видели смо да је у извесној мери смањено учешће државе, смањен је број радних места у јавном
сектору, а порастао број радних места у приватном. Имали смо приватизацију државних
предузећа, тако да је директно учешће државе смањено, али с друге стране, држава мора да
промени своју улогу, да покуша да не управља у економији, већ само да помаже предузећима
како би лакше испоштовала прописе, навео је Руф.
Сматра да држава мора да настави с улагањима у јавну структуру која је, каже, стара, те да још
много мора уложити у железницу и електродистрибуцију.
У случају потенцијалне економске кризе, о којој се у последње време све више говори, Руф каже
да је Србија данас у бољој ситуцији и да је спремна за такав сценарио, али сматра да се криза у
свету неће догодити.
О свом наследнику који ради као шеф делегације ММФ-а у Албанији, каже да има искуство и да
познаје проблеме и питања региона.

Руф: Држава мора да промени улогу, да не покушава да свиме управља
у економији
Пише: ФоНет
Одлазећи шеф делегације Међународног монетарног фонда у Србији Џејмс Руф изјавио је данас
да су се у последње четири године виделе велике промене у српској економији и да је повећање
плата и пензије ове године могуће под условом да економија настави да расте, као и да је много
тога урађено али да остаје и много да се уради.
Оно што је започето а није завршено су структурне реформе, побољшање пословног окружења,
реформе пореске управе и јавних предузећа, рекао је Руф и истакао да су непходна улагања у
јавну инфраструктуру која је стара и слаба и да би много тога требало уложити у железнице,
пруге и електродистрибуцију.
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Руф је указао да држава мора да промени улогу, да не покушава да свиме управља у економији,
него само да помаже да би предузећа лакше испуњавала прописе.
„Пут је дуг, не верујем да би људи требало да буду разочарани због наводне спорости реформи.
Увек су такве реформе тешке и споре“, поручио је Руф додајући да још много тога мора да се
уради да би Србија била успешна када уђе у ЕУ и да би могла да се избори са конкуренцијом.
Према његовим речима, ММФ жели да постоји бољи оквир за плате и формула индексације
пензија и да то мора да буде у складу са растом у привреди јер су велики проблеми постојали
када су плате и пензије брже расле од економије. Поручио је да има простора за њихов раст, али
не превелики.
Руф је рекао да су економска постигнућа повратила макроекономску стабилност, да су јавне
финансије сада у бољој позицији, дуг је близу 50 одсто БДП и даље опада и да је много напора
уложено у структурне реформе. Похвалио је смањење незапослености, а поменуо је и стабилност
инфлације, опадање каматних стопа, као и рад банака на здравим основама.

МАТ: Резултати привреде у децембру слаби, смањује се процењени раст
БДП у 2018. години
Пише: Бета
Процена раста бруто домаћег производа (БДП) Србије у 2018. години од 4,4 одсто могла би бити
коригована на 4,2 или 4,3 одсто, јер су остварени нижи резултати од процене у расту
индустријске производње, промету трговине на мало и спољнотрговинској размени, рекао је
данас уредник часописа Макроекономске анализе и трендови (МАТ) Иван Николић.
Он је на конференцији за новинаре рекао да је процена Републичког завода за статистику (РЗС)
била да ће раст индустријске производње у 2018. години бити два одсто, а био је 1,3 одсто.
„У четвртом кварталу прошле године изразито опадајући тренд имала је прерађивачка
индустрија, па је процена у новембру била да ће годишњи раст бити око три одсто, а у коначном
резултату сведен је на 1,9 одсто“, рекао је Николић.
Додао је да је раст вредности извоза, према РЗС у целој 2018. години био процењен на девет
одсто, а реализован је од 8,1 одсто.
Један од узрока слабијег извоза Србије је, према његовим речима, скоро заустављен пласман
робе на Косово због увођења такси на сву робу од 100 одсто.
Николић је рекао да је европски статистички завод Еуростат проценио да је у последњем
тромесечју пао и међугодишњи привредни раст Немачке са 2,4 одсто у првом кварталу на 1,2 у
последњем кварталу, а да је Италија формално у рецесији и да су то две земље у које Србија
највише извози.
Он је на питање новинара да ли има основа за повећање плата и пензија у Србији у овој години
рекао да су резултати у буџету „сјајни“ јер је суфицит већи од планираног, да нема притисака на
курс динара и да је Народна банка у јануару интервенисала мање него годину дана раније, као и
да расте запосленост, али да је прерано говорити о повећану тих исплата.
„Треба сачекати резултате у овој години, повећања су могућа тек крајем године“ рекао је
Николић и додао да су ових дана честе најаве о повећању примања „оптимизам који приличи
политичарима“.
Сарадник МАТ-а Стојан Стаменковић истакао је да се од свих области у децембру највише
обрушила производња моторних возила и приколица.
„Пад производње моторних возила у крагујевачкој фабрици Фијат Крајслер аутомобили (ФЦА) у
прошлој години износио 24 одсто, продаја модела ‘500Л’ слабо иде, а нејасно је шта ће бити од
производње новог модела“, рекао је Стаменковић.
Сарадник МАТ-а Миладин Ковачевић рекао је да је разлог пада производње аутомобила у ФЦА
демонтажа линија и припрема за производњу новог модела.
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На питање како ће се решити проблем Рударско-металуршког комбината „Трепча“ на Косову
Ковачевић је рекао да приштинске власти доношењем статута о организацији тог предузећа
„применују силу, уцене и призивају рат“.
„Према постојећој документацији Србија је најмање власник 55 одсто тог комбината“, рекао је
Ковачевић.
Решење за „Трепчу“ ће, према његовим речима, бити донето у оквиру укупног споразума
Београда и Приштине.

Синдикат Независност: Влада Србије да укине одлуку о забрани
запошљавања у јавном сектору
Пише:Бета

Грански синдикат управе, правосуђа, одбране и полиције „Независност“ данас је затражио од
Владе Србије да хитно укине одлуку о забрани запошљавања у јавном сектору и распише
конкурс за попуњавање слободних радних места на коме би предност имали кандидати који су
претходно били ангажовани на одређено радно време или путем уговора.
Затражено је и повећање зарада у јавном сектору од 10 одсто у овој години односно да се
повећање од пет одсто обрачуна у јуну и децембру 2019.
Синдикат „Независност“ предложио је да се омогући представницима репрезентативних
синдиката у свим органима и инситуцијама у којима се распише конкурс за попуњавање
слободних радних места да имају увид у спровођење поступка и пријема изабраних кандидата.
У изради и склапању колективних уговора, захтев је да Влада Србије уведе обавезне систематске
прегледе за запослене у јавној управи, правосуђу, секторима одбране и безбедности, и то за све
запослене на две године, а за запослене који су старији од 50 година, на годину дана.
Како се наводи у саопштењу синдиката „Независност“, неопходно је и да се у пројекат
обезбеђивања јефтиних станова укључе и запослени у царини, правосуђу и другим републичким
органима и институцијама „са посебним акцентом на младе и стручне кадрове као и неразвијене
регионе у Србији“.
Оцењено је да је забрана запошљавања у јавном сектору последњих година допринела
деградацији јавне службе и статуса државних службеника, као и да у Србији постоји сложена
кадровска ситуација и видљив недостатак стручног кадра.
„Велики број запослених је напустио посао у државним органима пре свега због малих примања
и немогућности да реше егзистенцијална питања становања и планирања породице. Многе
процедуре за ангажовање лица путем разних уговора, увеле су флексибилизацију радних места у
јавној управи што је истовремено утицало и на професионални приступ пословима“, пише у
саопштењу „Независности“.

Запослени у Фијату забринути због честих прекида производње
Пише: ФоНет

Председник Самосталног синдиката компаније Фијат Крајслер аутомобили Зоран Марковић
изјавио је да су запослени у тој фабрици веома забринути због честих прекида производње и с
нестрпљењем очекују да им менаџмент саопшти производне и инвестиционе планове за ову
годину.
Најважније је да сазнамо да ли је планиран почетак израде новог модела у Крагујевцу, јер за
сада о томе нема никаквих званичних информација, рекао је Марковић ФоНету.
Он је истакао да неизвесност доприноси забринутости запослених, који су у протекла два месеца
више времена провели код куће него у фабрици. Свима је јасно да није добро што седимо код
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куће и примамо плату, јер знамо да је то неодрживо и да не може дуго да траје. Желимо и
спремни смо да радимо и верујемо да би израда новог модела повећала производњу и радну
ангажованост запослених, казао је Марковић.
Радници ФЦА су од почетка ове године радили само девет дана у обе смене и један дан у првој
смени, а најновији прекид производње, који је почео 30. јануара, продужен је за још један дан.
Због тога је у јануару произведено свега 3.485 фијата 500Л. Менаџмент крагујевачке фабрике до
сада се није оглашавао поводом учесталог заустављања линија за производњу. Према
незваничним информацијама, узрок продужења непланираног одмора за још један дан је
кашњење делова из иностранства.

У Француској неколико десетина хиљада људи на протесту синдикат
Пише: Бета/АФП
Неколико десетина хиљада људи окупило се данас широм Француске, на позив највећег
синдиката ЦГТ, а на протестима су били и припадници покрета „Жути прслуци“.
У Паризу је према наводима синдиката, било око 30.000 људи, док полиција наводи да их је
било 18.000.
„Имали смо успешан дан“, рекао је генерални секретар ЦГТ-а Филип Мартинез додајући да су се
многи одазвали позиву на штрајк, међу којима је управа Ајфелове куле која је данас била
затворена за посетиоце.
У Марсеју се окупило више од 5.000 људи, у Лиону око 4.000.
ЦГТ позвао је на штрајк у знак протеста због велике дебате коју су покренуле власти у циљу
решавања кризе настале мобилизацијом „жутих прслука“.
Главни француски синдикат бојкотује ту дебату и раније је навео је да више воли „на асфалту“
да тражи повећање плата, пореску правду и остале захтеве које је поставио и покрет „Жути
прслуци“.
Последње велико окупљање на позив ЦГТ-а било је 14. децембра и тада се у Паризу окупило око
15.000 људи.

МАТ: Слабији резултати привреде у децембру, смањује се процењени
раст БДП
Аутор:Бета

Процена раста бруто домаћег производа (БДП) Србије у 2018. години од 4,4 одсто могла би бити
коригована на 4,2 или 4,3 одсто, јер су остварени нижи резултати од процене у расту
индустријске производње, промету трговине на мало и спољнотрговинској размени, рекао је
уредник часописа Макроекономске анализе и трендови (МАТ) Иван Николић.
Он је рекао да је процена Републичког завода за статистику (РЗС) била да ће раст индустријске
производње у 2018. години бити два одсто, а био је 1,3 одсто.
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"У четвртом кварталу прошле године изразито опадајући тренд имала је прерађивачка
индустрија, па је процена у новембру била да ће годишњи раст бити око три одсто, а у коначном
резултату сведен је на 1,9 одсто", рекао је Николић.
Додао је да је раст вредности извоза, према РЗС, у целој 2018. години био процењен на девет
одсто, а реализован је од 8,1 одсто. Један од узрока слабијег извоза Србије је, према његовим
речима, скоро заустављен пласман робе на Косово због увођења такси на сву робу од 100 одсто.
Николић је рекао да је европски статистички завод Еуростат проценио да је у последњем
тромесечју пао и међугодишњи привредни раст Немачке са 2,4 одсто у првом кварталу, на 1,2 у
последњем кварталу, а да је Италија формално у рецесији и да су то две земље у које Србија
највише извози.
Он је на питање новинара да ли има основа за повећање плата и пензија у Србији у овој години
рекао да су резултати у буџету "сјајни", јер је суфицит већи од планираног, да нема притисака на
курс динара и да је Народна банка у јануару интервенисала мање него годину дана раније, као и
да расте запосленост, али да је прерано говорити о повећану тих исплата.
"Треба сачекати резултате у овој години, повећања су могућа тек крајем године", рекао је
Николић и додао да су ових дана честе најаве о повећању примања "оптимизам који приличи
политичарима".
Стаменковић: Не зна се шта ће бити с новим моделом Фијата у Крагујевцу
Сарадник МАТ-а Стојан Стаменковић истакао је да се од свих области у децембру највише
обрушила производња моторних возила и приколица.
"Пад производње моторних возила у крагујевачкој фабрици Фијат Крајслер аутомобили (ФЦА) у
прошлој години износио 24 одсто, продаја модела '500Л' слабо иде, а нејасно је шта ће бити од
производње новог модела", рекао је Стаменковић.
Сарадник МАТ-а Миладин Ковачевић рекао је да је разлог пада производње аутомобила у ФЦА
демонтажа линија и припрема за производњу новог модела.
На питање како ће се решити проблем Рударско-металуршког комбината "Трепча" на Косову,
Ковачевић је рекао да приштинске власти доношењем статута о организацији тог предузећа
"применују силу, уцене и призивају рат".
"Према постојећој документацији Србија је најмање власник 55 одсто тог комбината", рекао је
Ковачевић.
Решење за "Трепчу" ће, према његовим речима, бити донето у оквиру укупног споразума
Београда и Приштине.

ММФ: Побољшати пословно окружење, реформисати Пореску управу и
јавна предузећа
Аутор:Бета
Одлазећи шеф делегације Међународног монетарног фонда у Србији Џејмс Руф рекао је да су у
последње четири године виђене велике промене у српској економији и да је повећање плата и
пензије ове године могуће под условом да економија настави да расте.
Он је, у интервјуу за емисију Око економије, Радио телевизије Србије, указао да је дефицит пре
био висок, да је јавни дуг растао и да је земља ишла у правцу могуће кризе али да су економска
постигнућа повратила макроекономску стабилност.
Како каже, јавне финансије су сада у бољој позицији, дуг је близу 50 одсто БДП-а и даље опада,
а додаје и да је истовремено много напора уложено у структурне реформе, да би се економија
побољшала и да би се лакше инвестирало што је значајно за раст и нова радна места, преноси
РТС на свом сајту.
Међутим, оно што је започето, а није завршено су структурне реформе, побољшање пословног
окружења, реформе пореске управе и јавних предузећа, додао је Руф.
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Он је истакао и да су непходна улагања у јавну инфраструктуру која је стара и слаба и да би
много тога требало уложити у железнице, пруге и електродистрибуцију.
"Пут је дуг, не верујем да би људи требало да буду разочарани због наводне спорости реформи.
Увек су такве реформе тешке и споре", поручио је Руф, додајући да још много тога мора да се
уради да би Србија била успешна када уђе у Европску унију и да би могла да се избори са
конкуренцијом.
Говорећи о платама и пензијама, Руф је рекао да је на почетку програма дошло до смањења
плата и пензија, да је у међувремену било повећања и да се то може наставити под условом да
економија настави да расте.
Он је рекао да ММФ "жели да постоји бољи оквир за плате и формула индексације пензија и да
то мора да буде у складу са растом у привреди јер су велики проблеми постојали када су плате и
пензије брже расле од економије" као и да има простора за њихов раст, али не превелики.
Министар рада, запошљавања и социјалне политике Зоран Ђорђевић каже да ове године
постоји суфицит, да параметри показују да финансије иду у истом правцу као и прошле године и
да се с правом може очекивати да ће бити простора за повећање плата и пензија.
Члан Фискалног савета Никола Алтипармаков потврдио је да се економске тенденције из
претходних година настављају и да је планиран раст од око 3,5 одсто БДП-а као и инфлација на
нивоу од око два одсто.
И он сматра да јесте реално при крају године говорити о повећању пензија за око пет, шест
одсто и да је слична ситуација и када је реч о зарадама.
Сада, када је фискална криза превазиђена, треба доћи до неких предвидивих мера, а не да се
сваке године лицитира о проценту повећања пензија, рекао је Алипамарков, који је навео и да
мора да постоји формула која ће да прати привредне токове и која ће радницима и пензинерима
да пружа дозу извесности о ономе шта они могу да очекују.

Шошкић: Суфицит на дуже стазе није добар показатељ
Аутор: Маја Ђурић
Међународни монетарни фонд званично је завршио посету Београду и другу ревизију
аранжмана "чуваркућа", а закључак тима ММФ-а је да је Србија успешно наставља реформе.
Министар финансија, Синиша Мали након састанака са ММФ-ом саопштио је да охрабрују
подаци о стању у државној каси, јер су - како је рекао - доказ да је привреда Србије на правцу
економског опоравка.
Мали је најавио да ће Влада због добрих резултата размотрити питање повећања плата и
пензија у 2019. години и рекао да је у државној каси суфицит чак три пута већи од очекиваног 23,6 милијарди динара.
Истовремено, некадашњи гувернер Народне банке и професор Економског факултета, Дејан
Шошкић за Н1 оцењује да суфицит на дуже стазе није добар показатељ.

АД Индустрија гуме Вулкан Ниш у стечају продаје покретну имовину
Извор: Н1

АД Индустрија гуме Вулкан Ниш у стечају огласила је продају покретне имовине јавним
надметањем.
У питању су залихе чизама, опанака, разних црева за воду и ваздух за аутомобиле и
прехрамбену индустрију, платни, трака, ужади, каишева, водоводног материјала, гумених
плоча, семеринга, разних електромотора, осигурача, релеја, четкица, папучица, клема, које се
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налазе, већим делом, у магацину у Дољевцу и мањим делом на локацији у Мрамору и
продавницама у Нишу и Лесковцу.
Јавно надметање одржаће се 6.3.2019. године у 11 сати у Агенцији за лиценцирање стечајних
управника у Београду.

Независност: Хитно конкурси за јавни сектор и повећање од 10%
Извор:Бета

Грански синдикат управе, правосуђа, одбране и полиције "Независност" затражио је од Владе
Србије да хитно укине одлуку о забрани запошљавања у јавном сектору.
Тај синдикат тражи од валде и да распише конкурс за попуњавање слободних радних места на
коме би предност имали кандидати који су претходно били ангажовани на одређено радно
време или путем уговора.
Затражено је и повећање зарада у јавном сектору од 10 одсто у овој години односно да се
повећање од пет одсто обрачуна у јуну и децембру 2019.
Синдикат "Независност" предложио је да се омогући представницима репрезентативних
синдиката у свим органима и инситуцијама у којима се распише конкурс за попуњавање
слободних радних места да имају увид у спровођење поступка и пријема изабраних кандидата.
У изради и склапању колективних уговора, захтев је да Влада Србије уведе обавезне систематске
прегледе за запослене у јавној управи, правосуђу, секторима одбране и безбедности, и то за све
запослене на две године, а за запослене који су старији од 50 година, на годину дана.
Како се наводи у саопштењу синдиката "Независност", неопходно је и да се у пројекат
обезбеђивања јефтиних станова укључе и запослени у царини, правосуђу и другим републичким
органима и институцијама "са посебним акцентом на младе и стручне кадрове као и неразвијене
регионе у Србији".
Оцењено је да је забрана запошљавања у јавном сектору последњих година допринела
деградацији јавне службе и статуса државних службеника, као и да у Србији постоји сложена
кадровска ситуација и видљив недостатак стручног кадра.
"Велики број запослених је напустио посао у државним органима пре свега због малих примања
и немогућности да реше егзистенцијална питања становања и планирања породице. Многе
процедуре за ангажовање лица путем разних уговора, увеле су флексибилизацију радних места у
јавној управи што је истовремено утицало и на професионални приступ пословима", пише у
саопштењу "Независности".
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