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Против спискова за отказе 
Аутор: М. В. 
 
Пожаревац - У градском парку у Пожаревцу одржан је крајем прошле недеља протест 
синдиката у јавном сектору, у знак неслагања са одређивањем вишка запослених у јавном 
сектору. Према одлуци Скупштине града, у јавном сектору максималан број запослених на 
неодређено време износи 1.209, што значи да су вишак 24 запослена. Међутим, уопште се не 
зна по ком основу ће се одређивати коме ће престати радни однос, јер критеријума нема.  
Уз захтев да се из примене хитно повуче Закон о одређењу максималног броја запослених у 
јавном сектору, у градском парку окупило се више стотина радника и службеника. Пред 
окупљенима су говорили Бобан Мартиновић из Паркинг сервиса, као и Милан Грујић, 
председник Синдиката комуналних делатности Србије.  
- Питамо се како то да у јавном сектору нису вишак бројни градски челници и функционери, 
већ само обични радници, који највише и раде, пружајући услуге грађанима, рекао је 
Мартиновић. Грујић је истакао да су обављена редефинисања разних закона како би се што 
више радних места отворило, а испада да се сада спроводе искључиво само отпуштања.  
Драган Лазовић, председник Синдиката јавне установе Центар за културу, истакао је да се 
најављено отпуштање тиче плана за прошлу годину, а за ову и 2017. треба да се отпусти чак 300 
људи. У знак протеста запослени у Градској управи и месним заједницама недавно су одржали 
једносатни штрајк упозорења, а синдикати јавних предузећа и установа упутили су допис 
градским челницима и директорима, у којима су тражили измену закона о максималном броју 
запослених. Међутим, нико од надлежних није реаговао и није им одговорио, па су се одлучили 
на протест. 
 
 
 

 
 
Јумко није губиташ - први пут после 20 година 
Извор:Бета  
 
Компанија Јумко од прошле године није губиташ, а по први пут у последњих 20 година на 
крају 2015. године остварена је добит од 8,7 милиона динара, рекао је Бранислав Поповић, 
председник Надзорног одбора у тој компанији. 
Поповић је рекао да је Јумко једина међу 500 фирми у реструктурирању и 17 фирми у 
повлашћеном положају у Србији која је на крају прошле године остварила добит. 
"То што је остварена добит од 8,7 милиона динара није велико, али Јумко последњих 20 година 
није остварио ни један динар добити. Такође, док се не реше сва дуговања компаније из 
претходног периода добит не значи ништа, али је то ипак доказ да фирма реално може да ради 
и да живи свој самостални живот", казао је Поповић. 
Према његовим речима, највећи део пословања Јумка у претходној години односио се на 
шивење комплета униформи, не само за Војску Србије већ и за војске Финске, Аустрије, 
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Немачке, Швајцарске, Пољске, Италије и Македоније, али и за шивење јакни за енглеско 
тржиште, што су послови који су тој компанији обезбедили укупно око 12 милиона евра. 
"Ми очекујемо да нас држава сагледа на други начин, за разлику од других фирми које имају 
проблема са недостатком посла и немају коме да продају своје производе, ми имамо и продају и 
тржиште и много су веће шансе да Јумко опстане као целина и да се процес приватизације 
заврши успешно", рекао је Поповић. 
Сви запослени у Јумку надају се да ће процес приватизације бити завршен успешно и да ће 
бити сачувана сва реално потребна радна места, додаје Поповић. 
Јумко има укупно 1.332 радника од чега је 1.017 стално запослених. 
 
Повећање премало, фокус на посебним законима о платама 
Аутор: В. Ц. 
 
У овом тренутку, после доношења општег Закона о систему плата у јавном сектору, најважнији 
задатак синдиката јесте да дају допринос у изради посебних Закона о платама у делатностима 
из јавног сектора, каже се у саопштењу Синдиката образовања Србије, које је потписао 
председник СОС Бранислав Павловић.Према овом синдикату, постоје многе недоумице о 
начину распоређивања запослених у платне групе и платне разреде, као и начину напредовања 
кроз платне разреде, а нарочито је забрињавајућа непознаница о томе ко је надлежан за о 
одлуке о напредовању запослених. 
Синдикат образовања Србије предлаже да одлуку о напредовању не доноси искључиво 
директор или декан, већ комисија у којој би се обавезно  налазио представник запослених. 
У саопштењу СОС се осврће на прошлонедљни сасатнак с премијером Александром Вучићем и 
министрима Срђаном Вербићем, Душаном Вујовићем и Кори Удовички када је разговорано о 
захтевима синдиката у вези са применом Споразума о мирном решавању спорова, повећању 
коефицијената и исплати једнократне помоћи запосленима у образовању. 
Овај синдиката констатује да, иако ниједна тачка из поменутог Споразума није испуњена, 
Синдикат образовања Србије сматра да у овом тренутку нема великог значаја да Владу 
подсећају на тај Споразум. Поготово није реално да се прави анекс на Споразум који ни у једној 
тачки није испуњен, те да би било боље направити нови Споразум. 
С друге стране, министар просвете, науке и технолошког развоја Срђан Вербић изјавио је да су 
повећање плата у јавном сектору највише осетили просветари, али и да то повећање од четири 
одсто јесте мало. Наводећи да синдикати кажу да то није довољно, он је истакао да може да се 
сложи са тим да је повећање могло да буде веће. 
- Када је потписан споразум између просветара и Министарства очекивало се да ће доћи до 
промена у Закону о платама. То је сада посао за исте синдикате и следећу владу. То је посао 
који мора да се реши - нагласио је Вербић. 
Говорећи о изменама Закона о основама система образовања и васпитања, министар је истакао 
да би било добро да је он усвојен. 
- Радићемо без њега. Он ће доћи на ред одмах после избора, сигуран сам. То није интерес 
Министарства, то је интерес свих у образовању да се тај закон нађе на дневном реду - рекао је 
Вербић. 
Коментаришући усвојење Стратегија научног и технолошког развоја, он је најавио да ће се у 
току дана појавити услови конкурса на веб сајту Министарства просвете. 
- Важно је за конкурс да располаземо с истом количином новца каква је била и у прошлој 
години, чак и за нијансу већа - рекао је Вербић. 
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Он је истакао да је Србије прошле године имала на располагању 11 милијарди динара, а сада је 
за науку одвојено и више од 11 милијарди и поручио да је задовољан радом Министарства у 
протекле две године, као и да се не би противио томе да остане и у наредној влади. 
  
 

 
 
 
У Србији око 3,5 милијарде евра проблематичних кредита  
Извор:Танјуг  
 
Према прелиминарним подацима за крај децембра прошле године, ниво ненаплативих (НПЛ) 
кредита у банкарском сектору је износио 426 милијарди динара, односно приближно 3,5 
милијарде евра, изјавио је данас директор Управе за надзор за надзор над финансијским 
институцијама Ђорђе Јевтић. 
На панелу у оквиру Копаоник бизнис форума, речено је да је у Србији удео проблематичних 
кредита достигао цифру од око 22 одсто у односу на укупан број кредита. 
- Банке су у 2014. и 2015. године продале или уступиле 94 милијарде динара НПЛ, уз накнаду 
од 46 милијарди динара што је око 50 одсто. Од тога 35 одсто је остало у банарском сектору где 
су банке куповале једне од других, а 65 одсто је изашло из тог сектора - рекао је Јевтић на 
Копаоник бизнис форуму. 
Према његовим речима, види се лагани опоравак кредитне активности и то више код 
становништва него код привреде. 
- Ми желимо као регулатор да подстакнемо кредитну активност, али уз велику опрезност како 
не би дошло до новог таласа НПЛ у Србији - казао је Јевтић. 
Постоје резултати који су важни да се издвоје, а то је смањење фискалног дефицита за 
половину са 6,6 посто, и наравно тај успех фискалне консолидације ћемо оценити као успешан 
тек кад смањимо јавни дуг, рекао је на отварању 23. Бизнис форума на Копаонику премијер 
Владе Србије Александар Вучић захваливши се у име Владе Савезу економиста на подршци.  
Председник УО банке Сосијете женерал Србија Горан Питић је рекао да је кључни проблем 
како подстаћи привреду и повећати БДП и да ће онда бити лако решавати НПЛ кредите,"јер је 
много то тешко решавати ако немате развијену привреду". 
- Није само каматна стопа та која утиче на инвестирање, то се види и у Еврозони, већ се ради о 
инвестиционом апетиту што је у вези са неизвесошћу. Економска политика треба да помогне 
привреди у смислу предвидивости и транспарентности - рекао је Питић. 
Он је казао да би Министарство финансија могло да направи регистар намета и направи 
календар плаћања, јер би то пуно помогло привреди. 
Како је навео, постоји тренд снижавања каматних стопа који ће омогућити нове инвестиције. 
Председница Извршног одбора Банка интезе Драгиња Ђурић рекла је да је добро што је 
формирана стратегија за решавање проблематичних кредита. 
- Можда она није дала пун резултат и ниво НПЛ је остао на истом нивоу, није се повећавао. 
Ипак треба сачекати податке за 2015. годину - рекла је она и додала да је доста регулативе 
покренуто у протеклој години у циљу решавања лоших кредита и покретања привредне 
активности. 
Председница Извршног одбора АИК Банке, Јелена Галић, истакла је да је ниво ненаплативих 
кредита на високом нивоу и да је приметна удржаност банака да проакативније крену са 
решавањем проблема. 
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- Ако говоримо о томе у ком правцу треба ићи да би се смањи ниво лоших кредита, први правац 
треба да буде то да банке буду још више активније у решавању тог питања, а да надлежне 
институције наставе са системским приступом - рекла је Галић. 
Она је похвалила све досадашње кораке који су предузети у правцу подстицања домаћег 
финансијског система. 
Галић је указала да је важно даље спречавање акумулирања лоших пласмана. 
- Важно је да се не одлаже проблем, већ да се иде у сусрет проблему - истакла је она. 
Председник Извршног одбора Војвођанске банке Маринос Ватис сматра да, на жалост, нема 
јединственог решења за овај проблем и да ће он постојати докле год банке позајмљују и 
кредитирају. 
НПЛ су као нека врста хроничне болести, али имамо здрав банкарски систем на делу Маринос 
Ватис  
Како је казао, лоши кредити јесу велики проблем, а од 2009. године број ненаплативих кредита 
се дуплирао и они се углавном односе на мала и средња предузећа. 
- НПЛ су као нека врста хроничне болести, али имамо здрав банкарски систем на делу - 
истакао је он и додао да би требало проблем посматрати из три угла - државе, банке, предузећа. 
Битно је који део овог троугла није урадио свој домаћи задатак, рекао је Ватис и додао да што су 
чвршћи прописи, брже ће се отклонити ови проблеми. 
Председник Извршног одбора Ерсте банке Славко Царић рекао је да информације од децембра 
прошле године показују да је удео проблематичних кредита у укупним кредитима око 22,3 
одсто, и да они никада нису били већи. 
Он је навео пример да је Ерсте банка успела у последњих неколико месеци да прода два велика 
портфеља НПЛ и да је цена за њих била и више него задовољавајућа. 
Царић је казао да је важно да након купопродаје то не буде процес који ће трајати годинама и 
"да инвеститор не гледа у пасуљ, већ да има процес који ће бити бржи и ефикаснији". 
 
Вујовић: Одустајање од реформи може да користи само нерадницима и 
муваторима  
Аутори:Б. Анђелић , Д.Радисављевић  
 
Није битно само да не примите гол, да већ да дате више од противника, овако је у једној 
реченици министер финасија Душан Вујовић описао како треба да изгледају економске 
реформе. 
А на самом почетку осврнувши се на говор Александра Влаховића и премијера Александра 
Вучића у шаљивом тону кратко је прокоментарисао: "Што се политичких порука тиче, могу да 
поручим само кафу". 
Министар финансија је задовољан за за неке резултате чак тврди и да су ипресивни. На тај 
начин рецимо види чињеницу да је за годину и по дана дефицит смањен са 6,6 одсто на 3,7 
одсто. 
Постоје резултати који су важни да се издвоје, а то је смањење фискалног дефицита за 
половину са 6,6 посто, и наравно тај упсех фискалне консолидације ћемо оценити као успесан 
тек кад смањимо јавни дуг, рекао је на отварању 23. Бизнис форума на Копаонику премијер 
Владе Србије Александар Вучић захваливси се у име Владе Савезу економиста на подршци коју 
добијају.  
- Спровођење реформи представља такозвану добитну комбинацију за све. Одустајање од 
реформи није могуће без великих трошкова за све, осим можда неких изузетних малих група 
нерадника, муватора и осталих... Не постоји повратак на социјализам, на ренте и дефиците које 
не можемо да издржимо – објаснио је  Вујовић. 
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Он је рекао да се настоји у томе да се заустави раст дугова, да се они ове и наредне године 
преломе, да се до 2018. године елиминише дефицит и дуг сведе на разумну меру, односно на 
нивоу који је одржив. 
Министар је подстио да програм који је направљен половином 2014. године подразумева 
смањење расхода, повећање прихода и структурне реформе. 
- Програми смањења трошкова и штедње могу бити добри ако су праћени одговарајућим 
смањењем расхода, повећањем прихода, структурним мерама и мерама које подржавају 
економски раст - истакао је он. 
Према његовим речима, влада је паралелно са контролисањем расхода, чинила све да унапреди 
пословно окружење. Он је казао да је лоше одбијање прихватања реформи, са чиме се влада и 
суочавала. 
- Мени су колеге из света честитали на резултатима, али су се и питали зашто се синдикати 
једино код нас боре за очување постојећих радних места што је често немогуће, а не повећање 
нето радних места, што сви раде. Тамо где технологије захтевају промене, губе се једна, а 
добијају нека нова радна места - истиче Вујовић. 
Према његовим речима, суштина би требало да буду нова радна места, да их буде више и да 
буду продуктивнија. 
 
НАГРАДА ЗА РИЗИК Неки полицајци имаће плате као доктори  
Аутор:Сузана Лакић  
 
Захваљујући новом закону о платама у јавној управи, медицинске сестре у Хитној помоћи и 
поједини полицајци и соло балетани зарађиваће као њихове колеге са дипломом факултета. 
То за “Блиц” најављује министарка за државну управу и локалну самоуправу Кори Удовички, 
говорећи о новинама и предностима закона који регулише плате 500.000 запослених у јавној 
управи. 
- Нови закон излази из вештачке уравниловке која намеће усредсређивање на образовање као 
основни разлог за исплату плате. Новим прописима омогућено је да запослени са средњим 
образовањем достигну зараду некога са високим образовањем. На плате у полицији, рецимо, 
утицаће ризик посла и посебне вештине полицајаца. Оне ће се вредновати по критеријумима 
који ће довести до већих зарада, односно плата запослених са високим образовањем - каже 
Удовички. 
Ново обрачунавање зарада које треба очекивати током наредне године биће по принципу 
“једнака плата за исти рад”. Запослени ће имати исте додатке на плату, али ће на висину зараде 
знатно утицати специфичност и ризичност посла, напомињу у ресорном министарству. 
Већу плату и до 20.000 динара тако би могле да очекују медицинске сестре у Хитној помоћи 
или на одељењима оптике, запослени на ризичним пословима у судовима за организовани 
криминал, као и полицајци који током рада своје животе излажу опасностима... Могућност 
напредовања имаће и балетани, али само они који су носиоци представе. 
Новина ће бити и то што ће радници који имају боље резултате на послу бити више и плаћени. 
Вредноваће се њихов учинак и резултати. Тиме ће се спречити да квалитетни људи напуштају 
државну службу јер у приватном сектору могу више да зараде. 
На питање по ком критеријуму запошљава раднике, приватник Милан Кнежевић, власник 
компаније “Модус”, каже да међу кандидатима прво одабере оне са дипломом државних 
факултета. 
- Факултет не даје ни знање ни образовање, али у “Модусу” кандидате са приватним 
факултетима ни не разматрамо. Уколико тражимо шиваче, пресудна је препорука или 
искуство, што је генерално најбоље када тражите људе. Дешава се и да кандидатима понудимо 
обуку и да на крају одаберемо најбоље - каже Кнежевић за “Блиц”. 
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Наш саговорник напомиње да у свету постоје менаџерске листе и да менаџери у својим 
биографијама имају прецизне податке о томе шта се са пословањем фирме догађало током 
њиховог рада. 
Процењује се да у јавној управи 164.400 људи (31,5 одсто) има средње образовање, а 258.400 
има диплому више школе или факултета. Просечна плата високообразованих је око 50.000 
динара, док запослени са средњом школом зарађују око 33.000 динара. Радници са основном 
школом добијају месечну надокнаду од 24.000 динара у просеку. 
 
 

 
 
 
Шта ће бити с пензијама?  
Аутор:Милан Николић, Институт за европске студије 
 
Да грађани дуже живе, добра је вест за њих, а лоша за јавне финансије 
ФИСКАЛНОМ стратегијом Владе Србије предвиђено је да издаци за пензије ове године буду 
око 509 милијарди динара, што је око 4,1 милијарду евра и 12,3 процента националног дохотка 
(или прецизније: БДП-а). 
Земље Централне и Источне Европе за исту намену издавају 10 процената свога БДП. Овде 
треба имати у виду вероватну потцењеност нашег БДП за близу десетину, што би значило да су 
реални издаци за пензије у Србији око 11 одсто. Према плану из Фискалне стратегије они би 
2018. године требало да се смање на око 11 процената, што је имајући у виду потцењености БДП 
Србије око 10 одсто. Није планирано номинално смањивање већ замрзавање пензија, што уз 
раст инфлације и БДП обара њихов удео у националном дохотку. 
Када почетком следеће деценије поново буде доношен закон о пензијама, вероватно ће се 
применити искуства неких земаља западне Европе. Дакле, можемо очекивати да се фазно, на 
пример, по три месеца годишње, повећава старосна граница за одлазак у пензију, и то на 67 
година за жене и мушкарце. 
Разлог је једноставан: године проведене на раду све више и више губе битку са дуговечношћу, 
те издаци за пензије постају све већи терет јавним финансијама (а и жене дуже живе од 
мушкараца, те самим тим дуже примају пензију). 
Важно је не драматизовати ову причу (што углавном раде они који имају "европска" примања) 
и схватити да су пензије обавеза државе и да је њихова исплата приоритет. Треба имати у виду 
и да пензије мало утичу на увозну тражњу, као и то да су пензионери редовне платише јавних 
услуга и често храниоци породица. 
Пензије су велико питање и у најбогатијим земљама света, где оне у просеку прелазе, за нас 
невероватних, хиљаду евра. У огромној већини њих постоје планови за померање старосне доби 
за пензију. Ово је последица процене клуба најбогатијих држава, званог ОЕЦД, да ће расходи 
на пензије у просеку порасти на 11,4 процента ГДП 2050. године, са тренутних 8,4 одсто. 
Наиме, као код нас и у већини других држава људи се пензионишу раније него што је званично 
старосно доба. Поред тога, грађани све дуже примају пензије, што је сјајна вест за њих и њихове 
породице али непријатна за јавне финансије. То је последица бољег животног стандарда, 
односно унапређене здравствене заштите и то је оно за шта се свако друштво бори. 
На пример, 1970. године, просечан Француз који је отишао у пензију могао је да очекује да ће 
живети око 10 година. Данас, очекивано време током којег ће примати пензију износи 23 
године (исто је и у Белгији и Аустрији, док је за око три године мање у Италији, Немачкој, 
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Шпанији, Канади, Аустралији). Нешто горе стоје Грци, Британци или Пољаци, којима се 
тренутно смеши просечно "само" 18 година пензионерског живота. 
Данас се очекивано трајање живота након 65. у Србији процењује на скоро 15 година и очекује 
се даљи раст (разлика између ове цифре и званичне о просечном животном веку од 75 година је 
то што скоро петина људи умре пре 65). 
Имајући у виду да је то велико повећање у односу на период од пре неколико деценија, 
проблем са расходима за пензије можемо схватити и као пожељан. 
 
Кори Удовички: Рационализација радних места нимало није лак посао  
Аутор:Кори Удовички   
 
Потпредседница Владе Србије о писму "Како се решити а запослених": Искуство из претходних 
рационализација (2005. и 2009) ипак нам показује да то није тако једноставно, поготово ако се 
жури - а морамо да журимо 
ЗАХВАЉУЈЕМО се господину Милану Живановићу из Бора, који је у писму под насловом 
"Како се решити вишкова запослених", објављеном у "Новостима" од 3. марта, јасно подржао 
процес рационализације, и показао колико га пажљиво прати. Господин Живановић тачно 
описује и како је за рационализацију потребно питати се шта неке организације треба да раде, 
и онда систематизацијом описати сва радна места и тачне послове који на њима треба да се 
обављају. 
Искуство из претходних рационализација (2005. и 2009) ипак нам показује да то није тако 
једноставан посао, поготово ако се жури - а морамо да журимо. У та два наврата 
"рационализација" је рађена као косилицом - свима исти проценат, а до смањења се углавном 
дошло скупим пакетима отпремнина које су потерале људе у нешто ранију пензију. Тако је 
држава остала ослабљена, са нарочито смањеним службама за инспекције и мањим бројем 
искусних, најквалификованијих кадрова. На промени систематизација се слабо и радило. 
Мало је руководилаца који се добровољно пријављују да смање број запослених. Провели смо 
неколико месеци питајући их и увек добили одговор да запослених заправо недостаје. И нису 
нас лагали. Наша је држава тако запуштена да свугде фале неки нови, другачији, обично 
квалитетнији, профили. Али за њих се мора направити места. Мора се чинити избор. Стога смо 
радили и објективне анализе. Прво смо пажљиво истражили у којим областима имамо више 
људи него у другим земљама, а у којима мање. Проценили смо и где видимо да сличне 
организације у Србији исти посао могу да обаве са мање запослених. Проценили смо и које 
службе и делатности морају више да се заштите. 
Сад се израђују нове систематизације, а руководиоци имају задатак да потребе посла задовоље 
кроз задат највећи број запослених. И сада неки руководиоци иду путем мањег отпора, па 
укидају радна места само тамо где ће неко да се пензионише. Али то сад није тако лако, а многи 
и разумеју да је сад прилика да излече финансијске тешкоће са којим се њихове организације 
носе. Тако, откривамо и да су неке ЈЛС, на пример Београд, већ активно смањивале број 
запослених у току протекле године. Затим, заштићени су и неки профили и организације - 
медицинско особље, инспекције, нове целине које настају као припрема за улазак у ЕУ, а 
размишљање о новој систематизацији тера све да промисле како ће посао да се ради и сутра, и 
прекосутра. Јер систематизацијом се, то сад већ сви знамо, неће скоро број запослених 
повећавати. 
Важно је да овог пута пажљиво промислимо какви су нам послови и профили у свакој 
организацији потребни, а без којих се може. Вишак, поготово у администрацији, боде нам очи, 
али га у укупном нема тако много да бисмо олако "секли". На пример, када бисмо затворили 
све агенције и све њихове запослене послали кући - смањили бисмо запосленост у држави за 
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само 0,4 одсто, а зауставили бисмо свој пут у Европску унију. Велика већина запослених, 
односно радних места у министарствима или пореској управи су нам потребна, да и не 
говоримо о здравству, школству, и другим јавним службама. Потребне су нам боље 
организоване јавне службе, службе које производе квалитетније услуге, те број у њима може 
озбиљно да се смањи, тек пошто се посао битно другачије организује. А без њихове 
реорганизације, број запослених у држави не може озбиљно да се смањи јер у њима држава 
запошљава далеко највећи број - само у здравству и школству чак 2/3. 
Потребно је стога схватити да је рационализација само један од ефеката свеукупне 
реорганизације јавне управе коју морамо пажљиво планирати и спроводити. Ипак, на ово сви 
чекамо већ 30 година. 
 
Заштићени тешка мука  
Аутор:З. РАДОВИЋ 
 
Премијер Александар Вучић отворио "Копаоник бизнис форум", који је окупио 800 учесника. 
Економија на путу опоравка, али реформа стратешких предузећа тежи део посла 
ВЕОМА сам поносан на резултате мера фискалне консолидације, на повећање различитих 
врста прихода, ПДВ-а и наплате акциза, али и непореских прихода у 2015. Ти трендови се 
настављавју и имамо раст БДП-а и у прва два месеца 2016. године, изјавио је у уторак премијер 
Александар Вучић, на отварању "Копаоник бизнис форума". 
Премијер је рекао да је повећање прихода најважније и да очекује да се таква политика 
настави, а да највећи изазов у наредном периоду представља решавање проблема заштићених 
предузећа. 
- Лакши део посла смо обавили, а тежи нам предстоји и тиче се оних компанија које нам праве 
највећи проблем, међу којима је РТБ "Бор" са дугом од милијарду долара. То је нешто што је 
наслеђено, што нас мучи и оптерећује - рекао је Вучић. - Код реформи јавних предузећа смо 
направили озбиљне помаке и резултати се већ виде. Неће ни те промене бити брзе и лаке, 
нарочито у предузећима попут "Електропривреде Србије", али сада дефинитивно нема дилеме. 
Нико више не може да заустави напредак. Већ годину дана смо у аранжману са ММФ и 
планирамо да наставимо и да издржимо све три године, да бисмо после тога били здрава земља 
и да сваке године имамо раст од три одсто. И ове године очекујемо да буде већи од два одсто, 
иако су процене Светске банке 1,75. Први део рационализације броја запослених у јавном 
сектору спровешћемо у складу с договором са ММФ-ом, али пета ревизија ће бити најтежа. 
Мораћемо да изведемо тешке мере, а за то ће нам бити потребна подршка. Србија је на добром 
путу докле год има аранжман с ММФ-ом. 
Министар финансија Душан Вујовић је нагласио да је циљ Владе да Србија постане модерна 
држава у сваком погледу. 
- Ове реформе, које се спроводе већ 17 месеци ефективно, дају добре резултате - казао је 
Вујовић. - Њихово спровођење представља добитну комбинацију за све. Одустајање од њих није 
могуће без великих трошкова за све, сем можда изузетних малих група нерадника и осталих. 
Не постоји повратак на социјализам, на ренте, на дефицит који не можемо да одржавамо. 
Гувернер Народне банке Србије Јоргованка Табаковић је изјавила да ће инфлација у Србији и 
надаље остати ниска и стабилна, што ће бити резултат добро одмерених мера монетарне 
политике, усклађене с фискалном политиком.Табаковићева је навела да је инфлација октобра 
2012. године износила 12,9 одсто, а да је сада стабилизована на око два одсто. И да очекује да 
остане ниска и у 2016. години. 
- Ниска и стабилна инфлација услов је очувања реалне вредности зарада и пензија и стварање 
предвидивих услова пословања - истакла је гувернер НБС.  
ТЕЛЕКОМ 
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- НИСАМ сигуран да смо као влада донели најбољу одлуку да не продамо "Телеком" - истакао је 
Вучић. Можда је политички притисак, притисак целокупне јавности допринео да направимо да 
буде 51 према 49 да не продамо "Телеком". Потребно нам је да уједињени иступимо по том 
питању...  
БРИСЕЛ ОДОБРИО ПРИВАТИЗАЦИЈУ ЖЕЛЕЗАРЕ 
СРБИЈА је добила подршку Брисела и Европске комисије у приватизацији и могућности да 
Кинези купе смедеревску железару, рекао је у уторак председник Владе Александар Вучић. Он 
је изјавио да се крајем пролећа очекује долазак кинеског председника Си Ђинпинга и да 
комплетан процес око Железаре буде завршен. 
- Највећи део посла смо завршили и томе се радујемо, али док не ставите потпис на уговор 
ништа не смете да кажете. Под надзором смо ЕУ и они сваки наш динар надгледају - рекао је 
Вучић. 
Говорећи о РТБ "Бору", Вучић је изјавио да се ради "дијагностика" са консултантском кућом 
"Мекензи", али да је проблем милијарду долара дуга. 
 
 

 
 
 
Српски директори највећи оптимисти 
Извор:Танјуг  
 
Копаоник -- Пословни лидери у Србији су оптимистичнији од колега у свету и 86 одсто њих 
верује да ће остварити раст у наредних годину дана.  
То је показује анкета ревизорске куће Прајсвотерхаус куперс. Владислав Цветковић из 
Прајсвотерхаус куперса је рекао да је код наших директора присутан мало већи оптимизам него 
у свету.  
Истраживање показује да 31 одсто генералних директора у Србији мисли да ће у наредних 12 
месеци доћи до појачаног привредног раста у свету и 95 одсто њих очекује раст прихода 
компаније у наредне три године.  
За генералне директоре у Србији три највеће опасности по пословање су социјална 
нестабилност - 86 одсто, геополитичка криза - 81 одсто и преоптерећеност прописима - 79 
одсто.  
Анкета је спроведена од септембра до децембра 2015. и обухватила 1.409 генералних директора 
из 83 земље, укључујући и 42 директора из Србије.  
Реч је о успешним фирмама са великим приходима које су углавном приватне и баве се 
финансијским услугама, информационим технологијама, потрошачком индустријом и 
услугама.  
Разговори су обављени са директорима водећих компанија у Србији које су оствариле више од 
седам милијарди долара прихода.  
Такође, 40 одсто директора у Србији очекује да ће повећати број запослених, 29 одсто да ће тај 
број остати исти и 31 одсто њих да ће смањити број радниика. 
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Вучковић: Нема простора за веће плате 
Извор:Танјуг 
 
Члан Фискалног савета Владимир Вучковић поручио је данас да је влада до сада остварила 
одличан резултат када је реч о фискалној консолидацији, али и подвукао да то није крај, и да, 
уколико се добар резултат на том пољу настави, то не значи да има простора за ново повећање 
плата и пензија, јер сматра да тог простора нема. 
 Вучковић је, на 23. Копаоник бизнис форуму, рекао да се Фискални савет залагао за то да 
штедња треба да буде избор владе, а у наредном периоду главна мера штедње требало би да 
буде рационализација у јавном сектору, "која мало касни". 
"До тога би требало да дође, али не у толикој мери како је влада планирала кад је склапала 
аранжман са ММФ-ом". То иде тешко, али велики број људи ће отићи", рекао је Вучковић, 
наводећи да је то "план владе и главна мера даље штедње", па уколико је та мера неизвесна, 
доводи под знак питања и ефекат програма. 
Подразумева се, навео је он, да ће плате и пензије остати на тренутном нивоу, што је, како је 
оценио, у начелу добро. 
"Ми, међутим, повремено имамо искакања из матрице, што наговештава да би, ако би се добри 
резултати наставили, то отворило простор за ново повећање примања. Апсолутно нема 
простора за то", сматра Вучковић, додајући да бројке то не допуштају, као и да нас тек очекује 
да видимо хоће ли бити искакања када је реч о јавним предузећима, или приватизацији. 
"Имаћемо задовљство да кажемо да смо у фискално одрживој ситуацији само ако се цела 
агенда испуни. У супротном ризикујемо да се задржимо на 3,7 одсто дефицита", рекао је члан 
Фискалног савета. 
Он каже да је резултат штедње до сада био добар, а уједно, раст није "страдао" колико се 
очекивало, док се дефицит буџета удаљио од високих око седам одсто и у 2015. је износио 3,7 
одсто БДП-а. 
Вучковић је указао и да се бољке мењају, па има различитих тумачења, попут "да нисмо 
платили заостале дугове, дефицит би био за један одсто мањ"". 
Како је рекао, са једне стране плаћен је дуг, али је са друге, било једнократних уплата јавних 
предузећа, па би се, ако би се радила симулација, трајни дефицит налазио на око четири одсто. 
"Дефицит од 3,7 одсто је и даље изузетно висок, јер је то око 1,2 милијарде евра и влада с 
правом у фискалној статегији намерава да га обара даље, док у 2018. не буде 1,8 одсто БДП-а, 
што је око 600 милиона евра", рекао је Вучковић, додајући да је примарни циљ штедње 
заустављање јавног дуга према БДП. 
Подићи цену ризика за бављење сивом економијом 
Влада Србије спремна је да настави борбу против сиве економије, а један од начина је 
спровођење Закона о инспекцијском надзору, чија ће пуна примена почети 29. априла, речено 
је вечерас на Копаоник бизнис форуму. 
На панелу о сивој економији, закључено је да се мора подићи цена ризика бављења сивом 
економијом, а да су законски оквири постављени. 
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Донето је низ прописа, Водич за инспекцијски надзор, смернице за процену ризика и 
одржавају се обуке за инспекторе, рекао је државни секретар Министарства државне управе и 
локалне самоуправе Жељко Ожеговић. 
"Већ су видљиви први резултати примене закона о инспекцијском надзору. Имали смо за 22 
одсто више новорегистрованих субјеката у односу на 2014. Само у августу, када је почела 
примена, 71 одсто више у односу на исти период прошле године. Смањен је број радника у 
неформалној зони за четири одсто", рекао је Ожеговић. 
Новина у Закону је примена института процене ризика, рекао је Ожеговић и додао да ће та 
процена омогућити лакше поступање и бољу расподелу ресурса, као и да се инспектори 
форсирају на оне делатности где су процењени ризици већи. 
Владимир Типсаревић из Јапан Тобака сматра да сива економија чини око 30 одсто укупног 
трговинског промета у Србији и да је држава препознала тај проблем. 
Он је изнео податак да држава од акциза на дуван добије око 750 милиона евра, што није мало. 
Према његовим речима, шверц дувана исплативији је од шверца наркотика, имајући у виду да 
је појединачна количина по заплени око 340 килограма због чега држава губи на ту количину 
око два милиона динара. 
Криминалци следе економска правила, па тако процењују зараду и ризике, а с озбиром да је 
било само око 50 пресуда за илегалну трговину дуваном, а 600 кривичних пријава, логика је 
јасна, објаснио је Типсаревић. 
 
Удовички: Касни рационализација у школству 
Извор:Танјуг 
 
Потпредседница владе Кори Удовички изјавила је данас да је већина у јавном сектору већ 
донела своје систематизације, и приметила да је најтеже у великим системима где постоји 
више нивоа одлучивања и више хиљада јединица, попут школства. 
"Верујемо да ће процес рационализације у школству мало више да касни", рекла је Удовички 
Танјугу. 
Скоро све локалне самоуправе, како је навела, одредиле су максималне бројеве за све своје 
организационе јединице. 
"Сада се већ и код њих ради увелико на рационализацији. Открили смо да су неке локалне 
самоуправе у току 15 месеци већ смањивале број запослених. Задовољни смо процесом", рекла 
је она на маргинама 23, Копаоник бизнис форума и додала да не спори да су грешке и 
проблеми могући. 
Према њеним речима, припрема се додатна обука за колеге, јер је уочено да је много одлука 
недовољно добро припремљено. 
"Није нам жеља да се то после враћа са судова, већ да све буде како треба", рекла је Удовички 
која је и министарка државне управе и локалне самоуправе и подвукла да се на томе озбиљно 
ради. 
"Јако сам се обрадовала, пре неки дан ме је у парку зауставио господин да ме пита може ли 
некако његова мајка, која жели мало раније у пензију, да то уради уз отпремнину. Она ради у 
здравству, као медицинска сестра. Тужно ме је погледао, јер је знао одговор. Медицинско 
особље не може. Ради се циљано. Не може да иде свако ко жели", рекла је она. 
Како је објаснила, пре неколико година, у претходним рационализацијама, тако би отишли 
људи и оставили ослабљен сектор. 
"Ради се на нови начин. Пристижу захтеви за отпремнине. Ангажовали смо цео тим људи на 
привременој основи како би то могло да се обрађује. Такође, враћамо захтеве које мислимо да 
нису припремљени како треба, да није било одговарајућег основа", рекла је она. 
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Вујовић: Прво финансијска стабилност па раст пензија  
Извор:Бета 
 
Министар финансија Србије Душан Вујовић каже да спровођење економских и структурих 
реформи представља добитну комбинацију за све. 
"Одустајање од реформи није могуће без великих трошкова за све, сем изузетних малих група 
нерадника, муватора и осталих", рекао је Вујовић на Бизнис форуму на Копаонику. 
Према његовим речима, не постоји повратак на "социјализам, ренте и дефиците" које Србија не 
може да издржи. 
Он је додао да је циљ да Србија постане модерна држава у сваком погледу и да изађе из ове 
ситуације тако што ће сви гледати у будућност. 
"Ове реформе које се спроводе 17 месеци ефективно, дају добре резултате", истакао је Вујовић. 
Он је подсетио да је фискални дефицит смањен са 6,6 на 3,7 одсто БДП-а, и додао да је то 
смањење резултат програма фискалне консолидације. 
Вујовић је рекао да је тај програм састављен средином 2014. године, када је он преузео дужност 
и да су његови кључни елементи смањење раста дуга, повећање прихода, структурне реформе и 
остале политике које унапређују инвестиционо окружење. 
 Вујовић је рекао да пензије на дуги рок треба да порасту, али да је за то потребно да се створе 
услови финансијске стабилности. 
 
Вучић: Желимо инвестиције исламских земаља 
Извор: Танјуг  
 
Премијер Александар Вучић је на отварању Копаоник Бизнис форума говорио о поплавама које 
су погодиле Србију, о страним инвестицијама и ситуацији у јавним предузећима.  
Свака промена се дочека на нож, рекао је премијер Вучић. 
"Идеш гураш камен, а стоје одозго неки који хоће да врате тај камен на доле", рекао је Вучић 
данас на отварању Бизнис форума на Копаонику. 
"Стари фрижидери су нам уништили мост у Новом Пазару. Није нам крива држава за то. Или 
ћемо сви себе да мењамо, или од тог успеха нема ништа", рекао је Вучић. 
Премијер је на самом почетку рекао да ће данас бити донесено неколико уредби за помоћ 
поплављеним у 14 општина у Србији. 
"(Поплаве) Нису ни близу размера какве су биле 2014. године. Те ствари су решиве, тешке и 
непријатне ситуације, али Влада ће донети све неопходне мере", рекао је Вучић и свима на 
Форуму се захвалио за помоћ. 
"Први пут ћемо у потпуности надокнадити штету. Хоћу да се захвалим овом уваженом Форуму, 
што никада нису калкулисали личним или политичким симпатијама у одређивању мера, 
посебно сам вама господину Влаховићу захвалан. Нисте се руководили личним ни политичким 
разлозима. Желим да се у име Владе захвалим. Ми сами, као влада не бисмо могли ништа да 
урадимо. Нису то само плате и пензије, и данас је већ део тих плата и пензија увећан у односу 
на оно што смо имали", рекао је Вучић. 
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"У Србији увек нека кукњава" 
Премијер је рекао да се стално налазе разлози за критику. 
"Нису желели да виде 1,75 милијарди инвестиција без великих приватизација у 2015.  А Босна и 
Херцеговина је имала само 400 милиона евра. Не заборавите колико они лако могу да добију 
инвестиције из различитих исламских земаља, што бисмо и ми волели да будемо пријемчиви 
за те земље", рекао је Вучић. 
Желим свим дамама да чеситам Међународни дан жена. Више простора за оне жене које имају 
више енергије од нас мушкараца. 
Премијер додаје да "шта год да се догоди, никад не постоји ни једна добра вест". 
"Комплетан успех фискалне консолидације ће бити успешан тек када буде смањен јавни дуг, 
мораћемо да се боримо против сиве економије, да предузимамо фискалне реформе", рекао је 
Вучић. 
Не пада ми на памет да се икоме додворавам, нема компромиса, рекао је Вучић. Додао је да 
морамо да чувамо пријатељства са Русијом и Кином, али да је јасно какву економију хоћемо. 
Највећи проблем су глобални политички инпути, попут мигрантске кризе, додаје премијер. 
"Уједињени можемо да правимо промене. Потребна нам је ваша помоћ", закључио је премијер 
Вучић. 
"Нисам задовољан стањем у јавним предузећима" 
Вучић сматра да није истина да је стање у јавним предузећима исто као пре три или четири 
године. 
"Нисмо још задовољни, лично као председник владе нисам задовољан. Ситуација у 
Железницама је драматично промењена. Водимо велике субвенције за Железницу, али се оне 
смањују и мораће годинама које су пред нама. Да ли је добро у Србијагасу? Десет пута је боље 
него што је било, зато што смо преуели дугове које су имали према Гаспрому", рекао је Вуичић. 
Премијер додаје да ће морати морати да градимо пруге, и повећања брзине, да обезбеђујемо 
веће приходе и кроз програме рационализације. 
Вучић је додао да није сигуран да ли је била добра одлука Владе да се не прода Телеком, али да 
сада треба размотрити начин на који да се привуку мањински партнери за ту компанију. 
"Ја данас, да будем искрен, нисам сигуран да смо као влада донели најбољу одлуку да не 
продамо Телеком. Можда је политички притисак, притисак целокупне јавности допринео да 
направимо да буде 51-49 да не продамо Телеком", рекао је Вучић, и додао да то први пут на овај 
начин говори јавности. 
"Очекујем подршку ЕУ за Железару" 
Вучић је на конференцији за новинаре на Копаоник бизнис форуму изјавио да се крајем 
пролећа очекује долазак кинеског председника Си Ђинпинга и да комплетан процес око 
Железаре буде завршен. 
"Највећи део посла смо завршили и томе се радујемо, али док не ставите потпис на уговор 
ништа не смете да кажете. Под надзором смо ЕУ и они сваки наш динар надгледају. Очекујем 
њихову подршку", рекао је Вучић. 
На питање да ли ће Србија добити подршку Европске уније за продају Железаре, Вучић је казао 
да се нада да ће ЕУ подржати ту трансакцију, која по европским правилима не сме укључивати 
државну помоћ фабрици у Смедереву. 
"До сада смо имали подршку Брисела и Европске комисије. У последњим документима које смо 
добили они су нас подржали у приватизацији и могућности да Кинези откупе Железару", казао 
је Вучић.  
"Пета ревизија с ММФ-ом ће бити најтежа" 
Председник Владе каже да ће пета ревизија аранжмана с ММФ бити најтежа и да ће морати 
бити донете тешке мере.  
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"Мораћемо да изведемо тешке мере, а за то ће нам бити потребна подршка", рекао је Вучић.  
Он је рекао да је не види да ће бити даљих проблема, ако Србија прође пету ревизују са ММФ-
ом и додао да ће за то бити потребна огромна подршка Влади Србије. 
 
Табаковић: Инфлација остаје ниска и стабилна  
Извор:Бета  
 
Гувернерка Народне банке Србије Јоргованка Табаковић каже да ће инфлација у Србији и 
надаље остати ниска и стабилна, што ће бити резултат добро одмерених мера монетарне 
политике која је усклађена с фискалном политиком. 
Табаковићева је на Копаоник Бизнис форуму казала да је инфлација октобра 2012. године 
износила 12, 9 одсто, а сада је стабилизована на око два одсто. 
Она је рекла да очекује да остане ниска и у 2016. години. "Ниска и стабилна инфлација услов је 
очувања реалне вредности зарада и пензија и стварање предвидивих услова пословања". 
 Према њеним речима, НБС је створила услове за даљи пад каматних стопа поготово на 
динарске кредите.  
Како је навела, динарски кредити привреди су 2015. године појефтинили у просеку за 4,7 
процентних поена, а становништву за 4,8 процентних поена, што је омогућило велике уштеде 
за привреду и становништво.  
"Стране директне инвестиције у 2015. години су износиле 1,8 милијарди евра што је раст од 
45,6 одсто у односу на 2014. годину и највеће су у последње три године", казала је Табаковићева 
и истакла да је тај износ директних страних инвестиција обезбедио финансирање дефицита 
текућег платног биланса који је прошле године износио 1,6 милијарди евра.  
Она је казала да је НБС од 2013. године до сада за стабилност девизног курса потрошила нето 
1,4 милијарде евра, и да су биле мање дневне осцилације динара према евру, док је од 2010. до 
2012. године за те потребе централна банка потрошила 3,7 милијарди евра, а дневне 
осцилације вредности динара биле су веће. 
 
Јумко није губиташ - први пут после 20 година 
Извор:Бета 
  
Компанија Јумко од прошле године није губиташ, а по први пут у последњих 20 година на 
крају 2015. године остварена је добит од 8,7 милиона динара, рекао је Бранислав Поповић, 
председник Надзорног одбора у тој компанији. 
Поповић је рекао да је Јумко једина међу 500 фирми у реструктурирању и 17 фирми у 
повлашћеном положају у Србији која је на крају прошле године остварила добит. 
"То што је остварена добит од 8,7 милиона динара није велико, али Јумко последњих 20 година 
није остварио ни један динар добити. Такође, док се не реше сва дуговања компаније из 
претходног периода добит не значи ништа, али је то ипак доказ да фирма реално може да ради 
и да живи свој самостални живот", казао је Поповић. 
Према његовим речима, највећи део пословања Јумка у претходној години односио се на 
шивење комплета униформи, не само за Војску Србије већ и за војске Финске, Аустрије, 
Немачке, Швајцарске, Пољске, Италије и Македоније, али и за шивење јакни за енглеско 
тржиште, што су послови који су тој компанији обезбедили укупно око 12 милиона евра. 
"Ми очекујемо да нас држава сагледа на други начин, за разлику од других фирми које имају 
проблема са недостатком посла и немају коме да продају своје производе, ми имамо и продају и 
тржиште и много су веће шансе да Јумко опстане као целина и да се процес приватизације 
заврши успешно", рекао је Поповић. 
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Сви запослени у Јумку надају се да ће процес приватизације бити завршен успешно и да ће 
бити сачувана сва реално потребна радна места, додаје Поповић. 
Јумко има укупно 1.332 радника од чега је 1.017 стално запослених. 
 
 

 
 
Михајловић са представницама медицинских сестара 
Извор:Танјуг 
 

Потпредседница Владе Србије и председница Координационог тела за родну равноправност 
Зорана Михајловић састала се данас, поводом Међународног празника жена, са 
представницама Синдиката медицинских сестара и техничара Србије, који су је упознали са 
каквим се тешкоћама суочавају на раду 
„Посао који ви обављате је комплексан и одговоран, често и веома тежак. Зато смо ту да вам 
помогнемо да имате услове и опрему која ће ваш рад олакшати“, рекла је Михајловић, 
саопштено је из кабинета минстарке. 
Представнице Синдиката упознале су потпредседницу владе са положајем жена у здравству и 
изразиле захвалност њој и Координационом телу на залагању да жене у Србији имају боље 
услове за рад и живот. 
Драгица Дашић из Синдиката медицинских сестара и техничара Србије истакла је да је један од 
највећих проблема са којима се радници у здравству сусрећу повећан степен насиља, али и 
висока старосна структура медицинских сестара и тешки услови за рад. 
„Сведоци смо све чешће појаве насиља према здравственим радницима, а најчешће према 
женама, које чине 94 одсто од укупног броја медицинских сестара. Од тог броја њих 60 одсто је 
у категорији од 45 до 60 година старости“, рекла је Дашић. 
Михајловић је изразила спремност владе и Координационог тела да помогну женама у 
здравственом систему. 
„У наредном периоду настојаћемо да кроз пројекте које ће Координационо тело реализовати, 
али и кроз сарадњу са Министарством здравља и другим државним институцијама, али и 
међународним организацијама са којима сарађујемо, омогућимо да се проблеми здравствених 
радника реше“, поручила је Михајловић. 
 
 

 
 
ВЛАХОВИЋ: Треба продати јавна предузећа 
Извор: Танјуг  
 
Председник Савеза економиста Србије Александар Влаховић отворио је Копаоник бизнис 
форум позивајући компаније да донацијама помогну угрожене од поплава.  
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"Позивам вас да својим донацијама помогнете у санирању свих штета, а Савез економиста 
Србије и Копаоник бизнис форум ће се својом донацијом, такође, придружити", рекао је 
Влаховић. 
Влаховић је рекао да су стране инвестиције у Србију у 2015. биле на рекордном нивоу у 
последње три године и да су износиле 1,75 милијарди евра. 
Он је похвалио владу на храбрим реформским мерама које је предузела у претходном периоду, 
а које су довеле до смањивања фискалног дефицита, сређивању јавних финансија и штедње, 
као и привредног раста. 
"У годинама добре коњуктуре, циљ да инвестиције достигну 21 одсто бруто домаћег производа 
је достижан, а једне године су биле чак 30 одсто", рекао је Влаховић. 
Он је казао да би требало реструктурирати јавна предузећа и од њих приватизовати односно 
наћи партнера свуда где је то могуће. 
"Треба честитати влади што су предузете политички скупе, тешке и непопуларне мере, велики 
део посла остаје за 2016. и 2017. и упркос уштедама које су постигнуте смањивањем плата и 
пензија, и повећаном буџетском наплатом, јавни дуг је наставио да расте, али то је било и 
очекивано. Да би се зауставио потребне су додатне уштеде", нагласио је Влаховић. 
Он је додао да, ипак, у 2015. није направљен прогрес на пољу структурних реформи какав је био 
очекиван. 
"У предвечерје ванредних парламентарних избора се одржава овај форум, али за разлику од 
ранијих таквих ситуација мислим да се сада не поставља питање економске и политичке агенде 
од релевантних политичких странака", нагласио је Влаховић. 
Како каже, на глобалном плану, ова година је почела падом берзанским индекса услед 
успоравања кинеске привреде, а ММФ глобални раст пројектује на 3,4 одсто. 
Ипак, многи светски економисти сматрају да нема месту песимизу и да се свет не налази пред 
новом светском кризом, додао је он. 
Влаховић је рекао да привреда региона и еврозоне бележи благи раст, што је добро за Србију 
пошто 85 одсто нашег спољнотрговинског и инвестиционог тока реализујемо са тим земљама. 
Он је рекао да за Србију остаје проблем структурног дефицита и недовршена транзиција и 
питање како да конвертујемо постигнуте краткорочне резултате у трајне ради подизања 
привредног раста и развоја. 
"Данас имамо ситуацију да нам је раст на веома ниском нивоу, у просеку свега 0,3 одсто, у 
периоду од 2008 до 2014, а јавни дуг се снажно увећао у том периоду. Након неуспешних 
покушаја фискалне консолидације у 2012. и 2013. које су имале за последицу даљи раст јавног 
дуга, садашња влада је у 2015. применила рецепт штедње и резултати у средјивању јавних 
финансија су евидентни", нагласио је Влаховић. 
Он је казао да је у 2015. за више од два одсто БДП-а смањен фискални дефицит и да је остварен 
привредни раст, насупрот пројекованом паду економске активности. 
"У трећем кварталу прошле године привреда је изашла из рецесије, што је била друга рецесија 
од почетка светске економске кризе 2008. године", навео је Влаховић. 
Он је похвалио напоре НБС која је успела да спречи прекомерне дневне осцилације и навео да 
су створени услови да монетарна политика буде лабавија односно средјене су јавне финансије. 
Према његовим речима, од почетка 2015. референтна каматна стопа упола је смањена, без 
померања курса и инфлације. 
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Влаховић саветује да се настави повећање извоза и да у фокусу морају бити реформа државне 
управе и рационализација броја запослених у јавном сектору. 
Скуп организују Савез економиста Србије, Удружење корпоративних директора у партнерству 
са компанијом Мастер кард, а под покровитељством председника Владе Србије Александра 
Вучића. 
Форум је окупио представнике владе, домаће и стране привреднике, дипломате, економске 
аналитичаре, теоретичаре и експерте. 
 

 
Синдикат: Нема напретка у положају жена у Србији 
Аутор:Југмедиа 
 
НИШ – Нема напретка у положају жена у Србији, жене и даље теже долазе до посла и мање су 
плаћене мушкараца, изјавила је председница Савеза самосталних синдиката града Ниша 
Оливера Бобић на традиционалној осмомартовској конференцији на коју се позивају 
искључиво новинарке. 
Бобић је истакла да смо и даље конзервативно друштво у коме се подразумева да је главни 
терен на жени. 
„Поред једног радног времена проведеног на послу, жене у Србији у току 
данасигурно још половину радног времена или чак читаво радно време посвете 
кућним пословима“, нагласила је Бобић. 
Она је казала да у веома тешкој економској ситуацији у којој се нашпа земља налази жене носе 
„на ледјима“ породице и читаво друштво јер од ничега праве нешто, али су мушкарци и даље 
главни у доношењу свих значајнијих одлука. 
По традицији чланице Савеза самосталних синдиката поводом 8. марта уручиле су 
новинаркама пригодне поклоне. 
 

 
СССК дамама поклањао цвеће   
Аутор: РТК  
 

Поводом 8. марта Међународног дана жена, Савез самосталних синдиката Крагујевца, у 
сарадњи са Синдикатом ''ИФ Метал'' из Гетеборга и уз подршку УЛОФ Палме центра, 
организовао је данас у пешачкој зони акцију поделе цвећа. 

19 

 



Овом традиционалном акцијом активисти Савеза самосталних синдиката Крагујевца желели су 
да суграђанкама честитају 8. март, али и да укажу на потребу да се жене боре за своја права. 
Акција је организована у оквиру пројекта под називом ''Ми смо једнаки'', коју спроводе Савез 
самосталних синдиката Крагујевца и Синдикат ''ИФ Метал'' из Гетеборга. 
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