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Прекинут штрајк у РГЗ-у
Извор: Бета
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Србије Зоран Ђорђевић
потписао је споразум о престанку штрајка са синдикатима Републичког геодетског завода
(РГЗ) након чега је прекинут штрајк и успостављен нормалан рад, саопштио је данас његов
кабинет.
Влада Србије је тим споразумом дала гаранцију синдикатима да ће претходно потписани
споразум бити испуњен у целости, што је био и једини услов за прекидање штрајка који су
синдикати поставили.
Влада се потписивањем новог споразума обавезала да ће захтеве штрајкача испунити до 31. маја,
саопштили су јуче синдикати РГЗ-а.
Штрај дела запослених у РГЗ-у трајао је 72 дана.

Хрватска, скупљено 600.000 потписа за референдум о пензијама
Извор:Index.hr

Хрватски синдикати прикупили више од 600.000 потписа за референдум о подизању старосне
границе за одлазак у пензију са 65 на 67 година. Прикупљање потписа трајало је две недеље, до
11. маја у поноћ. Да би референдум био расписан, потребно је скупити око 385.000 потписа, што
је десет одсто од укупног броја бирача.
Организатори синдикалне иницијативе "67 је превише" у Хрватској, објавили су да су
прикупили више од 600.000 потписа за расписивање референдума, како би се спречило дизање
старосне границе за одлазак у пуну пензију на 67 година.
"Овом приликом захваљујемо свим грађанима који су дали потпис за ову иницијативу. Хвала
младима, пензионерима. Људи су тражили наше штандове, прелазили из једног дела града у
други да би дали свој потпис. И млади и стари и они средњих година су схватили колико је ово
важно за све нас, за целу нашу државу и будућност свих нас", казала је Мирела Бојић,
национална координаторка Иницијативе "67 је превише".
На питање када ће се с потписима предати у Хрватски сабор, Бојићева је рекла како не може
рећи тачан дан када ће то бити, јер све зависи колико потписа преко 600.000 буде и колико
заправо посла буду имали.
Синдикална иницијатива "67 је превише" је 27. априла у поноћ у центру Загреба почела
прикупљање потписа за расписивање референдума о изменама Закона о пензијском осигурању,
како би се спречило дизање границе за одлазак у пуну пензију на 67 година.
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Министарство управе Хрватске саопштило је да је у регистру бирача 27.априла 2019. било
уписано укупно 3.735.680 бирача хрватских држављана с пребивалиштем у тој земљи и да је за
расписивање синдикалног референдума "67 је превише" потребно сакупити најмање 373.568
потписа.
Хрватски премијер Андреј Пленковић изјавио је да поштује сваку референдумску иницијативу
те најавио како ће о синдикалној иницијативи "67 је превише" Сабор одлучивати након што му
буду предочени прикупљени потписи грађана за расписивање референдума.

Мартиновић: Девет одсто мање незапослених на евиденцији
Извор:Танјуг
ЈАГОДИНА: Број незапослених на евденцији Националне службе запошљавања за девет одсто
је мањи него у истом периоду прошле године, изјавио је директор НСЗ Зоран Мартиновић.
Мартиновић је на сајму запошљавања у Јагодини, у петак, рекао да НСЗ годишње организује
око 70 сајмова запошљавања, којима је присуствовало око 60.000 незапослених лица и око
3.000 послодаваца, који могу да понуде велики број радних места.
Прошле године, захваљујући сајмовима, око 15. 000 радника се запослило, управо код
послодавца с којима су имали контакте на сајму, рекао је Мартиновић.
Важно је, каже, да се на једном месту окупе и оне који траже посао и оне који га нуде.
Мартиновић је истакао да се број незапослених у Србији, иако има и оних који одлазе у друге
земље, стално смањује, пре свега због веће тражње за новим радницима.
Градоначелник Јагодине Ратко Стевановић је истакао да Јагодина, од 2014. године, ради на
довођењу страних инвеститора и на тај начин запошљава раднике.
Сви који су овде отворили фабрике, проширују капацитет и упошљавају нове раднике, додао је
Стевановић.
Држава би требало кроз финансијски програм да помаже развој, иновативну рад, малих и
средњих предузећа, јер би се на тај начин запослило брже и више људи и спречио њихов
одлазак у иностранство, рекао је Стевановић.

Србија је на овој листи ДРУГА У ЕВРОПИ, али то би могао да буде знак
да НЕМАМО ЈАКЕ ФИРМЕ
Аутор:Тања Ковачевић

Свака четврта запослена особа у Србији је самостални предузетник, што је 25 одсто укупног
броја запослених у нашој земљи. Према званичној европској статистици више самозапослених
има само Грчка док је у економски развијенијим државама њихов удео мањи од десет одсто.
На први поглед, рекло би се да су Срби народ са највише иницијативе и храбрости да сами
покрену посао. С друге стране, међутим, овакви подаци говоре о томе да је Србија изгубила јака
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предузећа која су запошљавала велики број људи и која су сваке године, на дуже стразе, за себе
везивала новозапослене. Практично, аналитичари тврде да је то показатељ да у Србији нема
довољно предузећа са високим зарадама што је разлог да се људи окрећу развијању сопственог
бизниса.
Подаци Евростата кажу да је у Европској Унији самозапослено 32,6 милиона људи старости од
15 до 74 године, што је 14 одсто укупно запослених у ЕУ.
Од држава чланица највише самозапослених је прошле године било у Грчкој, 1,1 милиона људи
односно 30 одсто укупног броја запослених у тој држави. Друго место је заузела Србија са 619
хиљада самозапослених, аза нашом земљом много не заостају ни Северна Македонија и Црна
Гора.
У Црној Гори 45 хиљада људи је само направило свој бизнис што је нешто више од 19 одсто
запослених у тој земљи. Северна Македонија је имала 17,5 одсто самозапослених или 133 хиљаде
људи.
У Пољској је 18 одсто самозапослених, Румунији 17 одсто, Чешкој, Холандији и Шпанији по 16
одсто, Португалији, Словачкој и Великој Британији по 15 одсто. На самом крају скале налазиле
су се Данска, Луксембург, Немачка и Шведска где је самозапослено тек осам до десет одсто људи
који су у радном односу.
Економиста Мирослав Здравковић тврди да су ови подаци логични, јер су земље са врха листе у
"дубокој и дуготрајној кризи док остале имају јака предузећа са високим зарадама", па нема
потребе да људи раде самостално.
"Након хиперинфлаторног удара 1992-1993 у Србији је уследио период када је готово две и по
деценије смањиван број запослених у предузећима, што је додатно мотивисало људе да се нечим
баве, како би преживели и прехранили се", објашњава Здравковић .
Како истиче, приходи од редовног запослења тада су постали занемарљиви, а с обзиром на то да
је требало прехранити породице, људи су се све више окретали сопственом бизнису.

Мали са Мисијом ММФ-а о циљевима за наредни период
Пише: Бета
Делегација Министарства финансија, предвођена министром Синишом Малим, састала се данас
са Мисијом Међународног монетарног фонда (ММФ), коју предводи Јан Кес Мартејн, а
разговарали су о актуелном програму који Србија има са ММФ-ом.
Делегација ММФ борави у Србији до 21. маја 2019. године.
Министар Мали је упознао новог шефа Мисије ММФ-а са фискалним резултатом који је
остварен у прва четири месеца ове године, односно са суфицитом у државној каси који износи
5,5 милијарди динара и истакао да пројекција раста БДП-а за ову годину остаје 3,5 одсто, те да је
у првом кварталу сектор грађевинарства забележио убедљиво највећи раст у односу на
претходну годину, саопштило је Министарство финансија.
На састанку су разматране главне тачке актуелног програма са ММФ-ом – трансформација
Пореске управе и раздвајање основних и споредних делатности, теме које су везане за банкарски
сектор, затим оснивање Комисије за капиталне инвестиције и усвајање методологије за
управљање капиталним инвестицијама, реформа плата и доношење фискалних правила која
укључују формулу за индексацију пензија.
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Било је речи и о новом Сектору за фискалне ризике, који се успоставља у Министарству
финансија, а што је такође део текућег програма.
Саговорници су разговарали и о развоју тржишта капитала, а у ту сврху ће бити формирана
радна група.
Мали је истакао да су четири најважнија циља за наредни период: очување фискалне
стабилности, конкурентније тржиште и раст БДП-а, повећање плата и пензија, односно бољи
животни стандард грађана и још више улагања у јавне инвестиције, нарочито у путну и
железничку инфраструктуру.
Србија и ММФ су, након успешно завршеног трогодишњег Станд-бy аранжмана, у јулу прошле
године ушли у нови аранжман „Полицy Цоординатион Инструмент“ (ПЦИ), који представља
нефинансијски аранжман, има саветодавну улогу и превасходно је оријентисан на спровођење
структурних реформи.

Привредници подозриви према најавама о смањењу оптерећења на
зараде
Пише: М. Обрадовић
Иста мета, исто одстојање. Већ 15 година привредници траже смањење плата и доприноса,
политичари обећавају, али не испуњавају.
Све до ове године када је укидањем накнаде за незапосленост на терет послодавца од 0,75 одсто
свака фирма растерећена за целих 510 динара месечно или 6.124 динара годишње (на примеру
запосленог са просечном платом). Тако је пре два дана председник Александар Вучић опет
најавио смањење пореза на зараде „да бисмо мотивисали људе да их не држе на црно. Верујем
да ће то бити импулс и снага“.
Подсећања ради још 2012. године Српска напредна странка и Асоцијација малих и средњих
предузећа и предузетника (АППС) закључили су сарадњу о заједничком наступу на изборима, а
једно од обећања СНС-а било је смањење оптерећења на рад. До данас оно се свело на поменутих
0,75 одсто. У међувремену, изменама закона о здравственом осигурању начињен је корак у
супротном смеру.
Од 1. априла ове године послодавци који запосле пензионера морају да му плате и допринос за
здравствено осигурање од 10,3 одсто, што до сада нису морали.
У сваком случају, Влада је правећи буџет за ову годину одлучила да има простора за
растерећење зарада за свега девет милијарди динара (укупно за 2019. годину ће толико
износити трошак за буџет). На пример, Фискални савет је дао анализу према којој је било
простора за смањење намета за три процентна поена, са 63 на 60 одсто просечне нето плате што
би значило мање трошкове за привреду за око 25 милијарди динара, што је било могуће „да се
Влада определила за мање повећање зарада запослених у општој држави, да се одустало од
неких других парцијалних пореских олакшица и да нема изузетно великог (и нетранспарентног)
повећања издвајања за војску и полицију“, како је наведено у извештају Фискалног савета.
Сада упоредо са најавама смањења намета на зараде званичници најављују и значајна повећања
плата у јавном сектору и пензија, па је неизвесно колико ће заиста остати новца да се растерети
привреда. А сами привредници истичу да је то преко потребно ако желимо инвестиције домаћих
предузећа.
Драгољуб Вукадиновић, председник Металац групе из Горњег Милановца поздравља намеру да
се смање порези, „само да не буде опет 0,75 одсто“.
„Не ради се само о наметима на плате, већ мислим да треба смањити и порез на добит на 10
одсто као што је било, а такође треба вратити и пореске одбитке за инвестиције да би домаће
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фирме инвестирале, пошто већ немају субвенције за запошљавање у мери у којој их имају стране
компаније“, напомиње он. Вукадиновић такође тврди да би већина домаћих предузећа, а
вероватно и страних искористила ово смањење намета да подигне плате запосленима.
„Нико не може да се похвали да има велике плате и не верујем да не би учинили нешто за
запослене“, сматра Вукадиновић.
Томислав Момировић, председник компаније Мона хотел менаџмент је категоричан да ако се
привреда не растерети, „бићемо у великом проблему“.
„Тржиште се глобализује, млади људи када су најпродуктивнији одлазе из земље. Плате расту
невезано од смањења пореза, јер људи нема довољно. Зато мислим да би смањење намета на
плате пре свега отишло у инвестиције и генерисање раста БДП-а. Сви се питају зашто су нам
инвестиције мале. Смањите порезе па ће бити веће. То је једини подстицај привреди
краткорочно, а стварање правне државе траје деценијама“, истиче Момировић.
Крајем прошле године када се говорило о смањењу намета Привредна комора Србије је изашла
са предлогом да се намети на рад смање на 46 одсто. Небојша Атанацковић из Уније
послодаваца Србије каже да је ово удружење још раније тражило да се оптерећење плата смањи
на око 50 одсто са садашњих 62 одсто нето просечне плате.
„Ми то тражимо годинама. Искуства неких земаља су показала да због пријављивања радника
на укупан износ плате, пријављивање радника на црно и смањење сиве економије може
допринети да чак приходи буџета порасту, а не да се смање“, каже Атанацковић додајући да би
на овај начин привреда добила могућност и да повећа плате.
Тешко је очекивати да ће се оволико смањити оптерећења плата, јер би смањење намета са 62 на
50 одсто коштало државу више од 100 милијарди динара.
Слично размишља и Драгољуб Рајић из Мреже за пословну подршку који каже да би за
неразвијену земљу као што је наша оптерећење зараде требало да буде између 30 и 40 одсто.
„Србија је једна од ретких земаља у којима је и минимална зарада опорезована и то истом
стопом као и више зараде. То држи плате нискима, а људи са малим платама не могу да троше, а
то онда значи и да нема промета и раста. Држава мора да нађе друге изворе прихода за буџет,
јер људи који имају нека знања одоше у иностранство и то не само због мањих плата него и зато
што ће после имати мизерне пензије“, напомиње он.
Иначе порези на зараде и доприноси су најиздашнији консолидовани приход државе. У 2018.
години наплаћено је 750 милијарди динара на име ових дажбина на плате.

За ИМР тракторе још има наде
Аутор:Сандра Булатовић
У некадашњем индустријском гиганту у београдској Раковици уочи најављене продаје. Погоне
обилазе Турци, Словенци, Суданци, али и наши
ШИРОКИМ лучним степеницама ретко одзвања корак. У управну зграду последњих месеци
улази тек неколико особа - стечајни управник и његови сарадници. У закатанчене производне
хале тек нема ко да зађе, а хоће ли радници, после година паузе, поново прећи праг Индустрије
мотора Раковица, знаће се последњег дана маја. До тада ће се чекати писане понуде евентуално
заинтересованих купаца. Стечај је пре две године зауставио машине, које се сада, уз објекте на
20 хектара земље, нуде не би ли се намирили повериоци.
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"Новости" су, уочи заказане продаје, прошле напуштеним халама. Пре нас, чујемо од нашег
водича Бранислава Јовашевића, обилазили су их потенцијални купци - Турци, Суданци,
Словенци, па и домаћи. Погоне повезује готово 400 метара дуг ходник. На почетку је алатница,
у коју се сад може и без кључа.
- У фабрици сам почео да радим 1985. године - присећа се Бранислав. - Био сам планер на
монтажној линији, па продавац у малопродаји, па, велепродаји и опет су ме вратили на
планирање. Када сам ја почињао, овде је радило 5.200 људи. Највећу производњу смо имали
наредне године. Тада је произведено 57.000 мотора и 6.000 трактора. Извозили смо највише у
Египат. Пад је, међутим почео деведесетих година. Дошле су санкције, није било извоза. Пао је
стандард, па и тражња на домаћем тржишту.
Година бомбардовања, 1999. донела им је стечај. После пет година, уз принудно поравнање,
почели су из почетка.
- Тада нам је главни партнер и купац био ИМТ - прича Бранислав. - У иностранству смо дотад
изгубили тржиште. Нада се јавила када смо 2011. године потписали уговор са Етиопијом.
Тражили су 15.000 трактора. У Египат смо извезли око 1.500 трактора. Наредне, 2012. године,
успели смо да произведемо 1.063 трактора. У Етиопију смо послали 750 трактора. Током 2016.
године успели смо да произведемо 53 трактора и 45 смо извезли у Египат. Последње што се овде
произвело било је пет мотора за "Ауто-пољострој" Загреб 2017. године.
У хале данас ретко ко залази
И број радника се смањивао. Пре око пет година спали су на 2.000 запослених. Социјални
програм је завршен 2015. године. Пред стечај, на посао је овде долазило између 400 и 500
радника.
ЕГИПАТ ТРАКТОРИ са знаком ИМР најпопуларнији су у Египту. Кажу да су и данас тражени,
па и половни лако налазе купца. Током година стечаја, интересовање су показала два
евентуална купца из ове земље.
- Ми смо веровали да не треба да идемо у стечај. Имали смо уговор са Етиопијом и Пољском каже Бранислав. - Током 2016. године радили смо на оснивању новог предузећа које би
изнајмљивало хале ИМР. Попут оног што су урадили у "Првој петолетки". Нисмо успели. Ваљда
није било подршке.
Из управне зграде пуца поглед на кровове производних хала. Тешко их је пребројати. На мапи је
пописано 27 објеката. Чекају купца. Повереник стечајног управника Будимир Мрдовић уверава
нас да заинтересованих има.
Будимир Мрдовић
- Пре расписивања јавног позива послали смо писма на 30 адреса обавештавајући их да ће бити
организована продаја - објашњава Мрдовић. - Било је заинтересованих у Јужноафричкој
Републици, Алжиру, Египту, Хрватској, Турској... Већина је вољна да настави производњу.
Оптимиста сам. Очекујем да ће се ИМР продати и да ће радити. Додуше, на месту некадашњег
"Рекорда" данас је тржни центар.
ЦЕНА СЕ НЕЋЕ МЕЊАТИ
ПРОЦЕЊЕНА вредност ИМР је 2,9 милијарди динара. Она није обавезујућа, нити почетна.
Стечајни управник је дужан да прихвати понуду уколико је она већа од 50 одсто тог износа.
Уколико је мања, одлука је на Одбору поверилаца.
Укупна призната потраживања поверилаца, међутим, превазилазе продајну цену фабрике - реч
је о непуних 13 милијарди динара. Највеће обавезе су према бившим радницима.
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Велика сеоба из пензије на радна места
Аутор:К. МАЛЕШЕВИЋ
Због одласка младих на запад, у Хрватској дуплиран број ангажованих пензионера, исти тренд и
у Србији. Чак 77 одсто фирми у нашој земљи има дефицит стручњака у разним областима
ОДЛАСКОМ 300.000 радно способног становништва у земље Западне Европе, у Хрватској се за
два месеца удвостручио број пензионера који су радно ангажовани. Тако их је крајем децембра,
према подацима тамошњег фонда за пензионо осигурање, било 5.138, а данас их је скоро девет
хиљада. Осим лакших хонорарних послова, "седе главе" траже се на готово свим позицијама, од
доктора у здравственим установама, грађевинских инжењера, трговаца и радника обезбеђења,
али и на местима менаџера, возача па и трговачких путника и комерцијалиста.
Проблем са одласком радно способног становништва има и наша земља, из које сваке године
оде неколико десетина хиљада образоване радне снаге. Тако слабије плаћени, хонорарни
послови остају без радника па се и у Србији, и поред стопе незапослености, помоћ тражи од
пензионера.
- Нисам ни тражила посао, али ми је пријатељица у дневном клубу за пензионере на Бановом
брду рекла да је нашла хонорарни посао на Ади Циганлији и да продаје сладолед. Прво сам
била сумњичава да ли то смемо да радимо, с обзиром на то да имамо пензију и да ли смемо бити
пријављени на хонорарни посао, али сам се онда распитала и рекли су ми да се пензионери
углавном и прихватају тих послова. Млади неће да раде за износ од 25.000 до 35.000 динара, јер
то очигледно није довољан новац за њих или једноставно неће да раде. Једва чекам почетак
нове сезоне да поново радим на сладоледу. Дивно сам се провела прошле године, упознала
много дивних људи и, што је најважније, лето нисам провела у кући - објашњава бака
Јелисавета Н. (71) са Видиковачког венца из Београда.
Хонорарни и сезонски послови за пензионере постали су изузетно популарни на тржишту рада,
с обзиром на то да су пензионери изузетно одговорни на послу, али и да не траже висока
примања јер имају сигурне пензије. Конкурси за сладолеџије, раднике обезбеђења у објектима
широм Србије и продавци у трговачким радњама најпопуларнији су међу припадницима трећег
доба.
Тренд све већег броја одлазака активног и образованог становништва је у порасту, упозоравају
стручњаци. Ипак, проблем не представљају ни хонорарно ангажовани пензионери, већ они који
пензионисани раде без пријава.
- Ми већ имамо десетине и десетине хиљада пензионера који су запослени и након одласка у
пензију. Такође, чињеница је да на само једног који ради легално и уредно је пријављен, долази
знатан број оних који раде на црно, без неопходних папира. Прогнозе су да ће тај број бити све
већи, јер стручне радне снаге у Србији већ увелико годинама недостаје. Забрињавајући је
податак да чак 77 одсто фирми у нашој земљи има проблем са дефицитом стручњака у
различитим областима - објашњава консултант Драгољуб Рајић из Мреже за пословну подршку.
Како објашњавају стручњаци из области рада, не постоји тачна евиденција о пензионерима који
су радно ангажовани у Србији, али процењује се да активно ради више од 35.000. Ово се може
закључити и на основу броја захтева за поновни обрачун пензије након додатног осигурања,
може се закључити да је у сваком моменту око два одсто укупног броја пензионера поново
укључено у обавезно осигурање. У нашој земљи је рад пензионера легитиман, а закон који
уређује ову област прави разлику међу категоријама најстаријих суграђана.
Корисник старосне или превремене старосне пензије може без ограничења да се запосли, да
обавља самосталну делатност или да се радно ангажује по уговору о делу, ауторском уговору, да
обавља привремено повремене послове и да истовремено прима пензију. С друге стране,
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пензионери који оду у инвалидску пензију могу да обављају повремене послове или могу бити
ангажовани по уговору о делу. Сви корисници породичне пензије могу да буду радно
ангажовани само по уговору о делу и по ауторском уговору под условом да накнада за рад не
прелази месечно износ најниже основице у осигурању запослених. Уколико се догоди да је
уговорена накнада виша од износа најниже основице осигурања, исплата породичне пензије се
обуставља.
ПРОПИСИ
ПРОПИСИМА је предвиђено да пензионери нису дужни да након поновног запошљавања
обавесте ПИО о свом раду и стицању својства осигураника, јер послодавац који их радно
ангажује по било ком основу већ има обавезу да поднесе пријаву на осигурање и да им уплаћује
доприносе, као што то чини и за остале запослене.

Потписан уговор о продаји Луке Нови Сад
Аутор:Маја Ђурић
У Влади Србије потписан је уговор о приватизацији Луке Нови Сад са компанијом “П&О Портс”
из Уједињених Арапских Емирата која је једину луку у дрзавном власништву купила за 7,99
милиона евра. Та компанија послује у оквиру групације ДП WОРЛД.
У Влади Србије уговор о продаји потписали су државни секретар у Министарству привреде
Драган Стевановић и представници компаније која је нови власник Луке Нови Сад.
На конференцији за медије, након потписивања, саопштено је да ће компанија “П&О Портс”
уложити око 30 милиона евра, што је, како су истакли, више него што је предвиђено уговором.
Ресорна министарка Зорана Михајловић каже да је у питању једно од највећих инвестиционих
улагања у водном саобраћају, за последњих 30 година.
Свих 150 запослених остаће у радном односу у Луци Нови Сад и након што је она добила новог
власника, а треба подсетити да је то лука која има претовар око милион тона робе годишње,
иако је капацитет око 2,5 милиона тона.
Почетна цена за продају Луке Нови Сад на претходном тендеру била је око 16 милиона евра,
дакле готово дупло више од цене за коју је продата, али на тај тендер се нико није одазвао.
Лука Нови Сад последње четири године је пословала профитабилно.
Секретар: одлука да се оконча процес приватизације, пословање није критеријум
На питање новинара зашто је држава одлучила да прода последњу луку која је била у државном
власништву, а која је притом последње четири године пословала профитабилно, државни
секретар у Министраству привреде Драган Стевановић каже да је стратешко опредељење државе
било да се приватизација заврши.
"Није држава одлучила да прода Луку Нови Сад, већ да оконча процес приватизације, и то је
према закону и уставу и трајно опредељење Републике Србије. И није једини критеријум за
приватизацију неке компаније да ли она послује позитивно или не, већ стратешко идеолошко
политичко опредељење ове владе њеног председника некада, сада председника државе
Александра Вучића - да се поступак приватизације приведе крају", казао је он.
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Ковачевић: Луке продате испод цене
Држава се, подсећају стручњаци, више пута показала као "лош власник" у лучкој индустрији.
Продаја је била судбина и Луке Београд, али и луке у Панчеву.
"Испоставило се већ на њима да се ради о куповини имовине по повољној цени и онда се типује
да то буде урбанистички искоришћена за друге сврхе и да буде још већа корист оног ко је купио.
Кад се узме нарочито и потенцијално земљиште и стратешки значај те имовине - сигурно је
штета да смо ми за мале новце извршили те приватизације", каже Милан Ковачевић, саветник
за страна улагања.

Мали представио резултате Мисији ММФ: Пројекција раста за 2019.
остаје 3,5 одсто
Аутор:Бета
Делегација Министарства финансија, предвођена министром Синишом Малим, састала се са
Мисијом Међународног монетарног фонда (ММФ), коју предводи Јан Кес Мартејн, а
разговарали су о актуелном програму који Србија има са ММФ-ом. Делегација ММФ-а борави у
Србији до 21. маја 2019. године.
Министар Мали је упознао новог шефа Мисије ММФ-а са фискалним резултатом који је
остварен у прва четири месеца ове године, односно са суфицитом у државној каси који износи
5,5 милијарди динара и истакао да пројекција раста БДП-а за ову годину остаје 3,5 одсто, те да је
у првом кварталу сектор грађевинарства забележио убедљиво највећи раст у односу на
претходну годину, саопштило је Министарство финансија.
На састанку су разматране главне тачке актуелног програма са ММФ-ом - трансформација
Пореске управе и раздвајање основних и споредних делатности, теме које су везане за банкарски
сектор, затим оснивање Комисије за капиталне инвестиције и усвајање методологије за
управљање капиталним инвестицијама, реформа плата и доношење фискалних правила која
укључују формулу за индексацију пензија.
Било је речи и о новом Сектору за фискалне ризике, који се успоставља у Министарству
финансија, а што је такође део текућег програма.
Саговорници су разговарали и о развоју тржишта капитала, а у ту сврху ће бити формирана
радна група.
Мали је истакао да су четири најважнија циља за наредни период: очување фискалне
стабилности, конкурентније тржиште и раст БДП-а, повећање плата и пензија, односно бољи
животни стандард грађана и још више улагања у јавне инвестиције, нарочито у путну и
железничку инфраструктуру.
Србија и ММФ су, након успешно завршеног трогодишњег Станд-бy аранжмана, у јулу прошле
године ушли у нови аранжман "Полицy Цоординатион Инструмент" (ПЦИ), који представља
нефинансијски аранжман, има саветодавну улогу и превасходно је оријентисан на спровођење
структурних реформи.
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