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НИШТА БЕЗ ЛИЦЕНЦЕ: Естрада обележила дан увођења реда
Новости Онлаин

На дан када је пре две године Влада Србије потврдила акт по коме се на естради неће више
радити без уговора и лиценци, припадници бранше традиционално су се окупили да прославе
датум увођења реда у пословање
На дан када је пре две године Влада Србије потврдила акт по коме се на естради неће више
радити без уговора и лиценци, припадници бранше традиционално су се окупили да прославе
датум увођења реда у пословање.
Госте је дочекивао председник гранског синдиката и СЕМУС-а Драгиша Голубовић, а међу
онима који су са њим славили били су Недељко и Душица Билкић, Гоца Лазаревић, Јелена
Гербец, Јасна Ђокић, Хасан Дудић, легендарни хармоникаш Љубиша Павковић и многи други.
- Драго нам је што можемо да кажемо да је до сада много позитивног помака направљено у
увођењу реда у пословање међу музичарима и певачима али пред нама је још много рада и
изазова који нас очекују у наредном периоду, пре него што можемо рећи да је ситуација
одлична - рекао је Голубовић.

Синиша Мали: Биће новца за веће плате и пензије
Даниела КРАСИЋ
Верујем да ће нам резултати у другој половини године то и омогућити, нагласио је министар
финансија
ПРЕРАНО је да говоримо о тачним процентима за повећање плата и пензија, али верујемо да
ће резултати који нам стижу у другој половини године бити добри, те да ће бити фискалног
простора за таква издвајања. Обећали смо да ће сваки вишак у државној каси значити и веће
плате и пензије. У прва четири месеца ове године имали смо суфицит у износу од 5,5
милијарди динара, тако да очекујемо да ће се тај добар тренд и наставити. То неће бити мало
повећање и верујем да ће грађани бити задовољни.
То у разговору за "Новости" истиче Синиша Мали, министар финансија, који је претходних
дана интензивно преговарао са мисијом ММФ у нашој земљи.
* Јесте ли ММФ предложили формулу за будућу индексацију пензија? По којој
стопи ће се од идуће године усклађивати примања пензионера?
- Разматрамо неколико опција, али смо тренутно најближи тзв. швајцарском моделу, који раст
пензија веже за раст плата и степен инфлације. На столу су и други модели, тако да још није
донета коначна одлука. Желимо да направимо прави однос између раста плата и раста пензија,
који ће да буде реалан и одржив, а у интересу наших најстаријих суграђана.
* Колико је реална процена Светске банке да привредни раст Србије може да буде
и седам одсто годишње?
- Овакве процене релевантних међународних институција су потврда да смо успешно спровели
мере консолидације, а након тога и направили основу за динамичан привредни раст.
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Смањењем дефицита и јавног дуга, преполовљеном незапосленошћу, ниском и стабилном
инфлацијом, побољшаним кредитним рејтингом земље и унапређеном инвестиционом
позицијом отклоњене су баријере раста БДП. Кроз прилив страних директних инвестиција,
који је у прошлој години износио 3,5 милијарди евра, али и инвестирањем домаћих
привредних субјеката, проширили смо и модернизовали технолошку базу наше привреде. Са
друге стране, реформе у просвети, дуално образовање и комуникација између привредног и
образовног система, унапредили су ниво људског капитала којим располажемо.
* Када нас очекује онлајн фискализација? Колики ће трошак имати трговци за
нове фискалне касе?
- Процес онлајн фискализације је уско повезан са трансформацијом и модернизацијом Пореске
управе, која је у току. То је посао који је апсолутни приоритет. Идеја је да Пореска управа у
реалном времену може да прати стање на терену, односно да ли је дошло до промета робе или
услуга. Неколико различитих модела се разматра. Не бих лицитирао цифрама, али држава ће
сигурно део трошкова преузети на себе, како би олакшала привреди.
* Ко је, кроз лекс специјалис о "швајцарцима" на добитку - банке или задужени
грађани?
- Веома сам задовољан, пре свега чињеницом да ће се коначано решити питање које је отворено
дуже од десет година. Уз то, ово је један од ретких, ако не и једини пример, где се до решења
дошло као резултат компромиса између свих заинтересованих страна, а не једностраном
одлука. Верујем да су свакако задужени грађани на највећем добитку. Од самог почетка смо
инсистирали на томе да решење мора да помогне свим задуженима и да истовремено остане у
складу са нашом регулативом и правним оквиром.
Прочитајте још - Мали: Очекујемо добре финансијске резултате ове године
Када је реч о укупној вредности остатка дуга кредита у швајцарским францима, који има више
од 15.500 корисника, она је у тренутку доношења Закона износила скоро 65 милијарди динара.
Такође, према информацијама које смо добили од банака, већ влада велико интересовање
грађана за рефинансирање кредита. Како закон предвиђа, држава неће плаћати трошак
банкама сукцесивно у новцу, већ ће по тржишним условима емитовати динарске обвезнице
банкама како би намирила свој део обавезе дефинисан овим законом. У овом тренутку би било
незахвално лицитирати о којој суми је реч јер ће она зависити искључиво од броја корисника
који ће прихватити ово решење.
ЗБОГ ПОЛИТИКЕ САМ НА УДАРУ "ТВИТЕР-ПРОФЕСОРА"
* ДА ли је на оспоравање вашег доктората стављена тачка после извештаја
комисије БУ?
- Искрено се надам да јесте, с обзиром на то да ова прича траје већ пет година и да су мој рад
оцењивале чак три комисије. Оно што ме највише боли је то што се еминентним стручњацима
и угледним професорима који су оцењивали мој рад и студиозно га анализирали мање верује
него неком "твитер-професору", који се бави мноме свакодневно већ пет година. Ја сам тај рад
писао пуне три године, примењујући и теоријско и практично знање које сам стекао у
дотадашњем академском и пословном животу. Колико је времена, изучавања, читања,
потребно за тако нешто - то зна свако ко је писао ту врсту рада.
* А Видите ли то као академску борбу?
- Баш "случајно" када сам дошао на политичку функцију јавља се неки, до тада потпуно
анонимни појединац, који напише текст за интернет-портал и који на тај начин привуче пажњу
јавности. И зато тврдим - ово није никаква академска борба, ово је чиста политика. Због уласка
у политику су покушали да ми оспоре докторат. И лако је "јунацима" са "Твитера" сада да се
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шале називајући ме "доктором" у погрдном смислу те речи. Мени није било лако ни док сам
писао свој рад, а ни у последњих пет година, када су покушавали да ме оспоре на свим пољима
на којима сам постизао успехе. Али, нека им је на част. Стручна комисија је дала званичан став,
а ту информацију је примио и Сенат Универзитета. Ја ћу наставити да се борим за бољу и
успешнију Србију и за квалитетнији живот сваког грађанина.
КОМЕРЦИЈАЛНА
* ШТА се дешава са Комерцијалном банком, појављују се разне спекулације? Када
можемо да очекујемо тендер за продају?
- Анализа коју ради инвестициони саветник је при крају, тако да очекујемо да ће тендер бити
расписан најкасније почетком јуна.

ПУЛС ОНЛАИН
Родољуб Ћирић: У Србији нема пара за раднике, а усваја се Лекс
специјалис за „швајцарце“
Стара је прича ако кажемо да је велики број радника у времену транзиције и приватизације
остао кратких рукава и губитник по много основа. Једна од прича која још увек није завршена
односи се на потраживања радника некадашњих друштвених прердузећа за која имају извршна
судска решења. Да би правда била задовољена Влада Републике Србије објавила је Уредбу о
пријављивању потраживања 2012. Године како би нашла модела решавања овог питања.
Међутим, од тада па до данас, према ономе што сазнајемо у Савезу самосталних синдиката
Пиротског округа, који не одустаје од својих активности да радници остваре своја права, није се
макло од почетка каже , Родољуб Ћирић, председник Самосталног синдиката Пиротског
округа.
Ћирић сматра да се не може направити паралела измедју недавно усвојеног Лекс специјалиса о
конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима и потраживањима
радника. Он сматра да држава исправља грешке и лоше процене грађана којима је
својевремено одговарао стамбени кредит индексиран у швајцарцима, а касније не. Ћирић каже
да на овакав начин терет иде на рачун пореских обвезника и да се не слаже са усвојеним
законом.

Удружење синдиката пензионисаних војних лица сутра протестује због
одлуке Уставног суда
Пише: Бета

Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије (УСПВЛС) саопштило је
да ће сутра протестовати у Београду због тога што је Уставни суд обуставио оцену
уставности Закона о привременом уређивању начина исплате пензија.
Протест је организован у сарадњи са Синдикатом пензионера Независност и Форумом
пензионера ДС на Тргу Николе Пашића.
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УСПВЛС је, тим поводом, упутио писма председници Уставног суда Весни Илић Прелић у коме
изражава незадовољство због обуставјеног поступка оцене уставности закона којим су смањене
пензије 2014. године, затим председнику Србије Александру Вучићу, премијерки Ани Брнабић
и Радиотелевизији Србије.
Пензионери од Вучића траже да „наложи“ Влади Србије да предложи Скупштини закон којим
би се регулисао начин повраћаја неисплаћених делова пензије у периоду важења закона којим
су умањена примања најстаријој популацији са припадајућом каматом.
Међу захтевима су и ванредно усклађивање пензија због инфлације од 2012. године, затим
измене Закона о пензијском и инвалидском осигурању којима би се брисала одредба о
усклађивању пензија са растом цена и бруто домаћег производа (БДП).
У писму се тражи и да се измени састав Управног одбора ПИО фонда тако да представници
пензионера и садашњи запослени имају већину и укине одредба којом се трајно смањују
пензије због превременог одласка у старосну пензију са 40 година стажа.
„Ако се осећате као врховни комадант како вас представља министар одбране смените
министра одбране који се иживљава на старим и болесним војним лицима смештеним у хотелу
Бристол“, наведено је у писму председнику Србије Александру Вучићу.
Од њега је затражено и да „његовом намеснику у Радиотелевизији Срије наложи да прекине
цензуру и игнорисање права и потребе грађана за објективним информацијама о пензијском
систему и укупном стању у Србији“.
УСПВЛС је позвао председника Србије да „уколико је уморан или преварен од сарадника
поднесе оставку“, јер како су навели, „верују да у Србији има довољно способних поштених и
радних да по Уставу и Закону о председнику обављају ту дужност“.

Брнабић са мисијом ММФ-а: Процена раста овогодишњег БДП-а остаје
3,5 одсто
Пише: Бета

Премијерка Србије Ана Брнабић разговарала је данас са шефом мисије
Међународног монетарног фонда (ММФ) Јаном Кесом Мартејном о спровођењу и
ефектима актуелног саветодавног програма који Србија има са том финансијском
организацијом.
На састанку су разматране главне тачке програма – реформа Пореске управе, реформа плата,
наставак реформе јавних предузећа, доношење фискалних правила која укључују формулу за
индексацију пензија и наставак спроводјења структурних реформи.
Брнабић је известила шефа Мисије ММФ-а да пројекција раста бруто домаћег производа за ову
годину остаје 3,5 одсто.
Највећи раст у првим месецима ове године има сектор грађевинарства, објаснила је премијерка
и додала да тај раст износи више од 13 одсто у односу на исти период прошле године.
Нагласила је да ће вредност новог инвестиционог циклуса за инфраструктурне пројекте у
Србији бити већи од осам милијарди евра.
Шеф мисије ММФ Јан Кес Мартејн је похвалио одличне резултате по питању страних
директних инвестиција, које су ове године у прва четири месеца износиле 1,2 милијарде евра,
што је бољи резултат него прошле године, наводи се у саопштењу.
Он је истакао да је потребно створити више фискалног простора за веће улагање домаћег
привредног сектора, што би знатно повећало раст БДП-а и ојачало приватни сектор.
На састанку је оцењено да је неопходно више радити на спречавању одлива стручног кадра из
Србије, што је према речима шефа мисије ММФ-а заједнички проблем за све државе региона.
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Брнабић је истакла да је Агенција за циркуларне миграције, која ће бити основана, део
стратегије повратка људи који живе и раде у иностранству. Агенција би, према њеним речима
требало да им пружи сву неопходну подршку по том питању.
Влада Србије интензивно ради на спречавању корупције на свим нивоима, казала је
премијерка, додајући да је Прдлог закона о борби против корупције прошао владу и да је
тренутно у скупштинској процедури. Захваљујући ефикасној еУправи знатно је смањена
могућност корупције и омогућена већа транспарентност државног апарата, рекла је она.
Посебан акценат државе је на спречавању сиве економије, рекла је Брнабић и подсетила да је
нова апликација еИнспектор у примени од почетка ове године и омогућва умрежавање свих
инспекција и боље праћење рада инспектора.
Премијерка је најавила да од септембра ове године почиње примена јединственог образовног
броја, који би требало да омогући праћење ученика током школовања, али и ефикасност и
пословање образовних институција. Такодје, како је објаснила, ученици, студенти и њихови
родитељи ће захваљујући информацијама које ће бити на једном месту моћи да сазнају све о
жељеној образовној институцији, могућностима запослења и колику плату могу очекивати за
одредјене образовне профиле.

Ал Дахра и ПКБ без одговора о 300 прекобројних радника
Пише: Г. Влаовић

Због чега ПКБ у власништву компаније Ал Дахра из Уједињених Арапских
Емирата није продужио уговоре о раду са 300 запослених као и да ли иста судбина
очекује још три стотине радника покушали смо да сазнамо од њеног пословодства.
Међутим, нисмо успели да добијемо одговоре на наша питања.
У ПКБ-у нам је речено да је директор на састанку и да питања пошаљемо имејлом. Иако смо то
учинили истог тренутка, ни после два дана нема одговора на питање због чега је 300 људи
прекобројно, то јест зашто им нису обновљени уговори о раду. Контактирали смо и Ал Дахру
Србија, са седиштем у Иригу, ћерка фирму емиратске Ал Дахре, која је и власник имовине
ПКБ-а. На њеном челу је познати бизнисмен Војин Лазаревић.
У тој компанији нам је пак речено да је „ПКБ њихова ћерка фирма и да је његово пословодство
права адреса за наше питање“.
Подсећања ради, Данас је контактирало неколико бивших радника ПКБ који су нас обавестили
да су остали без посла и да их је држава као бивши послодавац довела у забуну јер им је речено
да ће наставити да раде у фирми након приватизације до чега није дошло. Они тврде да су
свесно преварени како би били искоришћени да за новог послодавца обаве текуће неопходне
послове на добрима ПКБ а чим су са тим завршили, постали су прекобројни и нису потписани
нови уговори са њима.
Они тврде да иста судбина чека још око 300 радника којима истичу тромесечни уговори. Када
је већ било познато да је имовина ПКБ-а продата Ал Дахри са свим запосленима су раскинути
уговори о раду на неодређено време и исплаћене отпремнине како је законски регулисано.
Међутим у споразумном раскиду уговора је наведено да ће сви запослени наставити рад након
приватизације код купца. Сходно томе, свих 1.700 запослених је потписало уговоре на одређено
време.
За стално је примљено свега неколико директора. Део радника је потписао уговоре на пет
месеци који су недавно истекли а за њих 300 нису потписани нови.
Од Руднапа до Ал Дахре
Иначе, у септембру прошле године компанија Ал Дахра са седиштем у Иригу (ћерка фирма Ал
Дахре из Емирата) купила је имовину ПКБ-а за нешто више од 105 милиона евра. Генерални
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директор Ал Дахре Србија, Војин Лазаревић, изјавио је својевремено да ће до краја априла
уложити 15 милиона евра а према уговору који та компанија има са Владом Србије, предвиђено
је да у наредне три године инвестира 30 милиона евра. Алл Дахра је 2015. године постала
стопроцентни власник Руднапа, фирме Војина Лазаревића који је крајем прошле године
постављен на функцију генералног директора Ал Дахре Ириг.

Због умањених примања пензионери траже правду у Стразбуру
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић

После одлуке Уставног суда Србије да обустави поступак о оцени уставности
Закона о смањењу пензија, пензионерска удружења од сутра почињу протесте
пред зградом суда и пишу жалбу Међународном суду правде
Уставни суд Србије обуставио је поступак за оцену уставности Закона о привременом умањењу
пензија који је био на снази четири године током којих је више од 850.000 пензионера у Србији
примало пензију мању од оне коју су по закону зарадили. Тако се наводи у одлуци овог суда од
26. априла чиме је стављена тачка на пензионерске муке. У овој одлуци обједињени су сви
предлози народних посланика и иницијативе удружења и грађана за оцену уставности закона.
Закон о Уставном суду предвиђа да се поступак за оцењивање уставности или законитости
покреће предлогом овлашћеног предлагача или решењем о покретању поступка што је
учињено предлозима групе посланика.
Миша Радовић, из Удружења синдиката пензионера Србије, који су у три наврата слали захтев
суду за оцену уставности, каже да пензионерима после овога не преостаје ништа друго него да
правду потраже на суду у Стразбуру, како би наплатили умањене пензије.
– Чекамо да нам Уставни суд достави образложење овакве одлуке. За то, на жалост, не постоји
рок, а то нам је увертира да идемо на Међународни суд правде. Сматрамо да није испуњен
ниједан услов због кога би се овај поступак обуставио. Оваквом одлуком Уставни суд је
потврдио да не сме да каже истину, а то је да је Закон о умањењу пензија био противуставан –
категоричан је Радовић.
Јован Тамбуровић, председник Удружења синдиката пензионисаних војних лица Србије, који
од петка организују протесте пред зградом Уставног суда због овакве одлуке, каже да на основу
Закона о УСС поступак није могао бити обустављен, те да је последица пропуста у раду ове
институције.
– Из свега се закључује да поступак није вођен у складу пословником суда, јер акти о покретању
поступка оцене уставности нису достављени Народној скупштини као доносиоцу Закона о
привременом умањењу пензија, што је била обавеза суда – каже Тамбурић и додаје да је то
довољан разлог да таква одлука падне на суду у Стразбуру.
Уставни суд Србије није у складу с Уставом заштитио имовинска права више од 850.000
пензионера и наследника преминулих оштећених пензионера, иако су обуставом редовног
усклађивања пензија у висини раста цена и БДП од 2012. године, оштећени сви пензионери за
најмање 20 одсто повећања пензија – истиче он..
– Уштеде државе су само по том основу од 2012. до 2018. године у просеку годишње износиле
око 500 милиона евра. Изјаве представника власти да су на пензијама спасили финансијску
стабилност Србије је у основи тачна, али је то постигнуто не само смањивањем дела него и
неусклађивањем свих пензија – закључује он.
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Добар месар, непожељан председник синдиката
Аутор: М. Бракочевић

После осам месеци рада, месару Стефану Јовићу компанија „Делез Србија” није продужила
уговор, а Асоцијација слободних и независних синдиката уверена да је то због његовог
синдикалног ангажмана
До пре неколико дана Стефан Јовић из Београда радио је као месар у „Макси” продавници
„Делеза Србије”. Пошто му је уговор о раду на одређено истекао, та компанији одлучила је да
му не продужи радни ангажман. После осам месеци, таква одлука менаџмента Стефану је била
изузетно чудна јер је, како тврди, конкурс за месаре, који су иначе дефицитарни на тржишту
рада, у тој компанији стално отворен. Обашка то што је пре извесног времена именован и за
председника синдиката АСНС „Делез”. На вест да њиховом доскорашњем поверенику није
продужен уговор, оштро је реаговала и Асоцијација слободних и независних синдиката,
тражећи од Министарства за рад и Владе Србије заштиту уставном загарантованог права на
слободу синдикалног удруживања. Јер, у асоцијацији су уверени да овом раднику уговор није
продужен због његовог синдикалног ангажмана.
Послодавци траже месаре
Према подацима Националне службе за запошљавање, за прва четири месеца ове године
послодавци су поднели 389 пријава за запошљавање месара. У истом временском размаку
преко бироа рада запослена су 323 месара. Закључно са 30. априлом ове године, на евиденцији
НСЗ-а налазе се 1.363 незапослена месара.
– Нико из „Делеза” неће рећи да Стефану Јовићу уговор није продужен због тога, али је то ипак
очигледна ствар. Остаје нејасан потез те компаније, јер је Стефан имао само највише оцене у
свом раду, а уз то је обављао и посао који је дефицитаран на тржишту рада. Сада „Делез” каже
да нема потребу за његовим поновним ангажовањем, па се питамо како то одједном. По нама,
он је фактички добио отказ, јер се усудио да формира синдикат – објашњава Ранка Савић,
председница АСНС-а.
Као месар, Стефан Јовић је радио у „Делезу” осам месеци, а уговор о радном ангажману истекао
му је 11. маја. Тврди да никада није имао расправе са претпостављенима, као и да је добијао
највишу оцену за рад у компанији, али да је све кренуло у другачијем смеру од очекиваног када
је постао председник синдиката.
– Када је Министарство за рад средином фебруара одобрило рад синдиката, пословодство у
„Делезу” почело је у мом раду да тражи „длаку” у јајету. Нон-стоп су проверавали да ли
одржавам хигијену дела у којем радим како треба, да ли имам истакнуто име на радној
кецељи... Очигледно им је сметало моје синдикално деловање али нам, ето, када смо им
тражили, нису заузврат обезбедили радни простор нити су одговорили на питања око
колективног уговора – истиче Јовић.
У „Делезу Србија” подсећају да Асоцијација слободних и независних синдиката несметано
функционише у оквиру компаније од 18. фебруара 2019. Са синдикатом организације „Делез
Србије”, који постоји од 2012, компанија има потписан колективни уговор и више од 40 одсто
запослених су његови чланови, тврде у „Делезу”.
– Компанија у потпуности поштује све законске прописе који се тичу синдикалног
организовања. Запослени су чланови два синдиката и веома су активни у решавању питања
која су у домену рада синдиката – објашњавају у тој компанији, али не прецизирају да ли имају
довољан број месара, нити колико њих ради у целом систему у Србији.
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Мартејн: Очекујемо наставак раста српске економије
Шеф Мисије Међународног монетарног фонда (ММФ) Јан Кес Мартејн изјавио данас у
Скупштини Србије да српска економија расте и да Фонд пројектује да ће привредни раст земље
средњорочно бити настављен, са четири одсто годишње.
„Економија расте и очекујемо наставак раста. Желимо да брзи раст који смо видели прошле
године (од 4,4 одсто), постане дугорочан”, рекао је Мартејн на седници скупштинског Одбора
за финансије, преноси ТаЊуг.
Истакао је да је средњорочни раст од четири одсто, који ММФ прогнозира за Србију, „добра
цифра”, али да захтева да се реше изазови у неким областима.
Указао је да у Србији постоји проблем радне снаге, „одлива мозгова”, низак наталитет и друго,
што може дугорочно да угрози привредни раст и стабилност јавних финансија.
Додао је да се ММФ залаже за смањивање пореског оптерећења плата, а нарочито где је
изражена сива економија.
„Видимо, мада економија ЕУ успорава а посебно у земљама које су ваши главни трговински
партнери као што је Немачка, да српска привреда бележи релативно добре резултате”,
нагласио је Мартејн.
Мисија ММФ-а борави у Београду до 21. маја, спроводећи активности у оквиру саветодавног
програма „Инструмент за координацију политике”, познатијег као „чуваркућа”, а који је
одобрен Србији средином 2018. године.
Каже да ове године има више простора за повећање јавних инвестиција, затим да су потребне
реформе буџетског система како би биле транспарентније, реформе по питању плата,
индексације пензија, завршетак приватизације преосталих јавних предузећа.
Мартејн је подсетио да је Мисија ММФ-а посетила Србију поводом друге ревизије текућег
програма и додао да је циљ посете да се и шире размотри економија и шта је све предвиђено за
наредни период.
Он је навео да Србија усваја многе реформске мере у складу са оним што је договорено са
ММФ-ом у оквиру садашњег програма, али и да се испуњава оно што је било актуелно током
ранијег стенд бај аранжмана.
„Реформе напредују у складу с планом, мада постоје одређени изазови, кашњења, корекције и
слично. Садашњи програм покушава да помогне Србији да успостави широку лепезу
структурних реформи”, рекао је Мартејн.
Он је оценио да је Србија успешно зауздала раст јавног дуга који је сада враћен на здрав пут и
додао да је сада најважније успоставити трајно одржив систем.
Како је рекао, важно је да јавни дуг остане под чврстом контролом, која је „сидро”, и да је
„најважније да систем буде добро усидрен”.
„Подржавамо да дефицит буџета иде до 0,5 одсто БДП-а”, додао је званичник ММФ-а.
Према његовим речима, у фокусу ММФ-а сада је да се обезбеди боље планирање.
Требало би да држава више помогне домаће јавне инвестиције, рекао је Мартејн и додао да раст
зависи и од јаких институција, али и ефикасног управљања државном управом.
Нагласио је да је Србија пуно постигла у претходном периоду када је реч о макроекономској
стабилности и да су кључни играчи били влада и Народна банка Србије у држању инфлације
под контролом.
Председавајућа скупштинског Одбора за финансије Александра Томић рекла је да је Србија
имала веома добре резултате у претходном периоду и да је то постигнуто захваљујући
економским реформама и фискалној консолидацији.
„Научили смо да будемо дисциплиновани за јавне финансије, што нам као народу није било
својствено и увидели да без те дисциплине нема резултате. Управо зато имамо суфицит у
буџету, смањење јавног дуга и спроведене реформе”, рекла је Томићева.
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Подсетила је да је Светска банка оценила да Србија има потенцијале за много већи раст и да је
прогноза раста од четири одсто умерена.
Томићева је нагласила да је Србија раније била често критикована због подстицаја које даје
страним инвеститорима, али да је таква политика дала добре резултате, пошто је прошле
године привукла више од 3,5 милијарде евра директних страних инвестиција, што је више него
све остале земље у региону заједно.
Казала је да је тачно да Србија има велики одлив мозгова и мали наталитет, али да је то случај
са скоро свим земљама у региону, као и у неким земљама ЕУ.
Она је истакла да управо зато држава улаже у младе ИТ стручњаке, стимулише отварање
стартап предузећа у тој области, развој иновација, отвара научно истраживачке паркове...
Посланик ПУПС-а Момо Чолаковић рекао је да та посланичка група покушава да отвори
најширу јавну расправу о реформи ПИО осигурања како би постао одрживији него што је сада.
„Али и сада по томе можемо да се меримо с већином европских земаља. Ако то не урадимо,
мислим да би дошли у тежу ситуацију и анулирали резулате постигнуе од 2014. године”, навео
је Чолаковић.

11

