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АЛЕКСАНДАР ВЛАХОВИЋ Снажан привредни раст као императив 
Аутор:Љубинка Малешевић 
 
За овогодишњи 26. по реду “ српски Давос”, влада велико интересовање и већ сада се, како је за 

“Дневник” рекао Алексадар Влаховић, председник Савеза економиста Србије и  председник 

Програмског програма “Копаоник бизнис форума”,  очекује више од 1300 учесника којима  је  

припремљен  интензиван програм. 

У  току су завршне припреме за “Копаоник бизнис формум”. За овогодишњи 26. по реду “ српски 
Давос”, влада велико интересовање и већ сада се, како је за “Дневник” рекао Алексадар 
Влаховић, председник Савеза економиста Србије и  председник Програмског програма 
“Копаоник бизнис форума”,  очекује више од 1300 учесника којима  је  припремљен  интензиван 
програм. Наш саговорник истиче да ће током четири дана рада Форума бити  26 панела, шест 
специјалних догађаја, три пленарне сесије, а учешће су потврдили готово сви министри из 
економског дела Владе Србије, укључујући и премијерку Ану Брнабић, а  специјални гост је 
господин Гери Џејкобс, председник Светске академије уметности и науке. 
- Централна тема овогодишњег Форума је “Србија десет година после велике рецесије – снажан 
раст као императив”. Намера нам је да направимо  рекапитулацију економске политике наше 
земље у протеклој деценији, да укажемо на фундаменталне грешке у одабиру фискалних и 
монетарних механизама и мера као одговор на светску економска кризу 2008. године, али и  да 
истакнемо прогрес направљен након 2014. године, тачније  поправљање свих макроекономских 
агрегата реализацијом краткорочне фискалне консолидације – каже Влаховић. 
О чему ће се још разговарати на “српском Давосу”? 
- Циљ нам је да сигнализирамо на потенцијалне опасности које постоје у текућој економској 
политици, попут превременог попуштања у јавној текућој потрошњи, недовољне брзине 
структурних реформи а посебно реструктурирања јавних предузећа, спорост у јачању 
институција. Поред тога желимо да дамо одговор на питање да ли и колико је привреда Србије 
данас отпорнија на евентуалне екстерне шокове у поређењу са 2008. годином, као и  да 
промовишемо потребу снажнијег раста у наредним годинама што је услов за брже достизање 
нивоа развијености земаља Централне и  Источне Европе. Шта су препреке, да ли је постојећи 
ниво укупних инвестиција довољан за тај амбициозни план и шта учинити да достигнемо 
фамозних 25% БДП укупних инвестиција. 
Недавно је генерална секретарка  Савета за регионалну сарадњу Мајлинда Брегу изјавила да ће 
земљама Балкана, уз садашње стопе раста, бити потребно 50 година да стигну тренутни 
немачки стандард. Колико су овакве оцене тачне и шта треба да учинимо да би “брже” стигли до 
просечног стандарда ЕУ? 
- То је чак и оптимистичка процена и она подразумева да просечне стопе раста буду на 
предкризном нивоу, тачније у периоду од 2000. до 2008.  године. Ако се пак пројекција заснива 
на посткризним стопама раста биће нам потребно четири пута више времена за достизање 
просечног стандарда ЕУ. Међутим, то су само статистичке пројекције и оне, суштински, не значе 
ништа. Када је у питању Србија, ова порука је упозорење да будуће стопе раста морају бити 
знатно више од постојећих, тачније 5 и више процента годишње. И онда, логично, анализирамо 
шта су препреке које нас онемогућавају да већ данас имамо раст на том нивоу. Одговор је 
логичан: ниске и слабе инвестиције и ту долазимо до овогодишње централне теме Копаоник 
бизнис форуму. 
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Баланс између плата и конкурентности 
Има ли робусног раста привреде са ниским платама наших радника, с једне, а с друге стрене 
постоји ли реални простор за веће зараде? 
- Ми смо стално на ивици популистичког третмана овог веома важног питања. Јасно је да су 
зараде ниске, да се тешко саставља крај са крајем, али, са друге стране, основно питање је да ли 
оваква структура привреде на овом нивоу конкурентности може обезбедити бржи раст плата. Ту 
пре свега мислим на плате у јавном сектору. Ако оне расту брже од раста БДП-а, онда ћемо за 
последицу имати продубљење екстерних дефицита, пре свега дефицита текућег плаћања, а то 
није добро, јер у кризним временима која се најављују постизање баланса у девизној 
ликвидности је могуће само додатним задуживањем. Онда поново улазите у негативну спиралу 
какву смо имали до 2014. године. Такође, није добро да плате у државном сектору расту брже од 
плата у приватном сектору, а то се, бојим се, већ дешава. 
Да поједноставим, ако повећате плате брже од реалних могућности, па се све то мултипликује 
разним кеш кредитима тј. банкарским производима (то се такође дешава), онда ће 
становништво куповати робу из увоза, дакле продубиће се екстерни дефицити. Зато раст плата, 
реални и номинални мора бити највише на нивоу раста БДП-а. 
Последњих месеци стижу најаве нове светске економске кризе. Да ли такве најаве имају основа 
и како би се Србија снашла у новој кризи, само десет година после оне из 2008? 
- Од кад постоји савремена тржишна економија, економисти, математичари, статистичари се 
труде да предвиде кризне периоде и у свим тим подухватима су углавном безуспешни. Па ни 
2008. године  светски академски крем, државни лидери нису на Давосу расправљали о 
надолазећој кризи, чак није било ни назнака, тема је била сасвим другачија, а управо те године 
око 100 земаља света и  готово читава Европа (изузев Албаније, Пољске и Белорусије) је 
потонула у рецесију. Истина, има  јасних сигнала да светски раст, а поготово Еврозона, значајно 
успорава, првенствено због стагнирања светске трговине (на делу је трговински рат Америке и 
Кине) и, када је у питању Европа, због инхерентних политичких проблема. То није добро, 
поготово за нас јер су многи добри резултати у протекле 4 године остварени захваљујући утицају 
екстерне позитивне привредне коњуктуре. Да ли је Србија данас спремнија за нову кризу, то је 
тешко питање. Јавни дуг Србије је данас већи него што је био 2008. године и ту је мањи 
фискални простор. Са друге стране, данас је буџет у равнотежи, привредна структура битно  
отпорнија, међутим као мала  и  отворена економија тешко да ћемо бити имуни на екстерне 
шокове. 
Одлив мозгова и недостатак многих кадрова у Србији тема је којом се ових дана бави и сама 
држава. Постоји ли шанса да се млади и квалификовани радници задрже у Србији и од чега то 
зависи? 
- Пре неколико месеци сам био учесник међународне конференције на којој је презентовано 
искуство Бугарске у решавању овог проблема. Подаци су заиста поражавајући. Упркос улагању у 
систем образовања, научно -технолошке паркове, истраживање и  развој, процес одлива мозгова 
није заустављен. Догодило се само да развијене земље Запада добијају још квалитетнију радну 
снагу. Слично се дешава и у другим земљама Источне Европе, изузев Пољске, Чешке и  
Словачке. Не знам да ли се зна да је трећина становништва Балтичких земаља емигрирала, да је 
само у протеклих десет година три милиона Румуна отишло из земље. Ово је огроман, рекао бих, 
највећи проблем наше земље, што у комбинацији са другим негативним демографским 
кретањима не даје баш  пуно разлога за оптимизам. Но, најлакше је предате се и не радити 
ништа. Мислим да се мора поћи од реформе образовања, значајно већег улагања у науку, 
истраживање, развој. Неопходно је коначно средити стање у високом образовању, “раздвојити 
жито од кукоља”. 
Потребно је повратити углед и материјално оснажити стуб сваког друштва - средњи сталеж, 
учитеље, наставнике, васпитаче, професоре. Све заједно се може урадити само ефикасном 
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реализацијом агенде структурних реформи и јачањем институција. То мора да буде дуготрајни 
процес на коме ће радити све угледне институције наше земље, све садашње и будуће Владе. 
  
 
 

Потрага за економски одрживом формулом за усклађивање пензија 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
По оцени Фискалног савета Србије усвајање нове формуле за усклађивање пензија представља 

друштвени и фискални приоритет у 2019.годину. 

Форумула за усклађивање пензија је не само интегрални део јавног пензијског система Србије, 
већ и обавеза државе да обезбеди економски одрживу рачуницу која ће пружати сигурност 
онима који одлазе у пенију. Тим пре, додаје ФС, што је фискална стабилизација и успешно 
спроворење пензијске реформе из 2014.године створило могућност за усвајање издашније 
формуле за усклађивање пензија у складу са европском праксом. 
Ваља подсецити, да је изменама Закона о пензијском и инвалидском осигурању из септембра 
прошле године, Влади дата дискрециона могућност да, у складу са економским резултатима и 
сопственој процени, појединим пензионерима исплаћује новчано увећање уз пензију, до 
укупног износа средстава од 0,3 одсто БДП-а годишње. На овај начин , пензионери у Србији су 
по први пут од 2003.године остали “ускраћени” за пензионерску формулу која свима омогућава 
да знају колико повећање могу очекивати, било да њен коначни салдо значи увећање од један 
или више процената . 
Фискални савет припремио је предлог за јавну расправу , на основу међународних и домаћих 
искустава, према којем су у понуди пет могућих формула за усклађивање које би биле 
економски одрживе и издашније од онога што је данас на снази, односно дискрционог права 
Владе Србије да делу пензионера повећава пензије, а другом не даје ништа. 
Европска пракса 
Скоро све државе Европске уније имају дефинисане формуле за усклађивање пензија. У 
Аустрији, Француској, Италији и Шпанији пензије се усклађују искључиво са растом инфлације. 
У Шведској, Великој Британији, Холандији, Немачкој и Данској, пензије се усклађују са растом 
плата . Мађарско формула за усклађивање пензија је минимум нфлација. У преосталим 
државама ЕУ комбинује се проценат инфлације и раста зарада или раста БДП-а. 
Тако, ФС нуди да се пензије убудуће усклађују са инфлацијом и делом раста БДП-а преко 2 
одсто, затим са 50 одсто са инфлацијом и исто толико са растом БДП-а, у понуди је и и 
усклађивање са 50 одсто са инфлацијом и 50 одсто са растом просчених плата. Као могућност 
нуди се и усклађивање пензија са 40 одсто са инфлацијом и 60 одсто са растом просечне зараде. 
На крају, предлаже се и могућност усклађивања 30 одсто са инфлацијом и 70 одсто са растом 
укупне масе зарада. 
Поред одабира нове формуле за усклађивање пензија, по мишљењу ФС, потребно је унапредити 
и ојачати механизме фискалних правила који ће обезбедити да се укупни расходи за пензије у 
будућности крећу у распону од 9,5 одсто до 10,5 одсто БДП-а. 
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ИНСПЕКЦИЈЕ РАДА Запослено 24.000 радника на црно 
Аутор:Д. Мл. 
 
Инспекције рада обавиле су више од 70.000 надзора у прошлој години, а око 24.000 радника 

који су раније радили на црно, добило је регуларно запослење. 

То је изјавио министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић, и 
навео да је то резултат пројекта ‘’Реци не раду на црно’’ који је Србија спровела уз подршку 
Норвешке. 
Ђорђевић је у Алексинцу, где је присуствовао представљању пројекта “Норвешка за вас-Србија”, 
рекао да је доласком у Министарство рада ‘наследио’ неколико пројеката који су спровођени с 
Норвешком, а да је у међувремену покренут врло битан пројекат јачања капацитета 
инспектората рада. 
 “Инпекција рада је за годину дана колико радимо норвешки пројекат, са истим капацитетима 
као раније успела да обави 31 одсто више инспекција него што је било у рекордној 2017. години, 
тако да је број инспекцијских надзора повећан са 53.000 на нешто више од 70.000 
инспекцијских надзора”, рекао је Ђорђевић. 
Он је навео да је сарадња с Норвешком у пројекту “Реци не раду на црно” допринела бољој 
контроли државе у области рада, заштити радничких права и већој наплати кроз кажњавање 
послодаваца. 
“Није било круцијално само да дају новац, него то што су били присутни, а то нас је терало да 
радимо више и боље да бисмо оправдали новац који смо добили. То смо и урадили, а то је 
вишеструка корист за државу”, истакао је Ђорђевић. 
Како је рекао, Србији су скандинсвске земље узор у многим областима, као што су родна 
равноправност, дискриминација и брига о најрањивијим категоријама, систем социјалних 
карата. 
Ђорђевиц је нагласио да Србија треба да учи од Норвежана када је реч о контроли над јавним 
финансијама и изразио је захвалност норвешкој амбасади на спровођењу пројекта “Норвешка 
за вас - Србија” који ће допринети развоју неразвијених подручја у Србији. 
  
 
 

 
 
УПОЗОРЕЊЕ ММФ Лагард: Могућа "економска олуја" 
Извор:Срна  
 
Међународни монетарни фонд (ММФ) упозорио је данас на могућу "економску олују" с обзиром 
да развој глобалне економије не испуњава очекивања. 
"Проблем је у томе што видимо да се економија развија много спорије него што смо очекивали", 
рекла је директор ММФ-а Кристин Лагард. 
Током прошлог месеца ММФ је смањио предвиђање развоја глобалне економије за ову годину 
са 3,7 одсто на 3,5 одсто. 
Према речима Лагардове, "четири облака" су главни фактори који нарушавају глобалну 
економију и могу донети олују. 
"Међу тим ризицима су трговинске тензије и увођење санкција, финансијски проблеми, 
несигурност око исхода Брегзита и успоравање економије Кине", рекла је Лагардова. 
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Она је нагласила да трговинске тензије, углавном у облику спора око царина између САД и 
Кине, већ имају глобалан утицај. 
Лагардова је указала на ризике од све већих трошкова позајмљивања које врше владе, 
компаније и домаћинства. 
"Када има превише облака, потребно је само један удар муње да се покрене олуја", додала је 
Лагардова. 
 
 

НОВИ АУТОМОБИЛ ИЗ КРАГУЈЕВЦА Италијани најављују да ће се 
производити у Србији, а ево шта се зна о његовом ИЗГЛЕДУ 
Аутор:Недељко Чолић  

 
"Фијат ђардињера", продужена верзија "фијата 500", могао би да буде нови модел који ће 
производити фабрика у Крагујевцу, тврде италијански медији позивајући се на своје изворе из 
компаније "Фијат Крајслер аутомобили". 
Ради се о моделу који тек треба да се појави, а заснован је на најбоље продаваном моделу 
италијанско-америчке корпорације, "фијату 500". Тај нови модел најављен је прошле године, 
када је представљен петогодишњи план рада корпорације. 
Међутим, нема га у плановима за рад италијанских фабрика ове компаније, а будући да је 
покојни генерални директор Серђо Маркионе изјавио да је производња мањих модела 
профитабилна само у фабрикама у источној Европи (Пољска и Србија), италијански медији сада 
тврде да би "фијат ђардињера" управо могла да буде склапан у Крагујевцу. 
"Фијат ђардињера" би тако попунио производне капацитете у крагујевачкој фабрици, где се већ 
производи "фијат 500Л", али и рупу у понуди "Фијата" у аутомобилском Б сегменту, насталу 
прекидом производње "фијат гранде пунта" и једног од најпопуларнијих модела, "фијата 
пунто", још раније. 
Према засад доступним информацијама, "фијат ђардињера" био би продужена верзија "фијата 
500", са местима за пет путника и нешто већим пртљажником. 
Италијански медији наводе да би генерални директор "Фијат Крајслер аутомобила" Мајкл 
Менли у року од два до три месеца требало да јавно саопшти планове рада фабрика ван Италије. 
Тада ће се дефинитивно знати и каква је судбина производње у Крагујевцу. 
Како је "Блиц" раније писао, италијански медији су најављивали да би у Крагујевцу могао да се 
производи и мали теренац, увећана "панда цросс". 
Како је тада најављено, производња малог теренца требало би да почне до краја ове или 
почетком следеће године. Према писању Италијана, тај модел из Шумадије требало би да буде 
знатно већи, дуг 4,1 метар, за разлику од "панде цросс", чија је дужина 3,7 метара. 
Такође, требало би да има и већи пртљажник запремине чак 400 литара, као и пет места за 
седење. Према тим најавама, годишња производња малог теренца требало би да буде око 50.000 
комада. 
Италијански медији објавили су да је "Фијат" у 2018. продао више од 61.000 комада модела 
"500Л", који се производи у Крагујевцу, позивајући се на специјализоване сајтове који прате 
ауто-индустрију, али званичне потврде за то нема. 
Производња Хибрида на јесен 
Како је покојни генерални директор "Фијат Крајслер аутомобила" Серђо Маркионе још за 
живота најављивао, у Крагујевцу започиње производња и хибридне верзије "фијата 500Л" уз 
класичну верзију овог аутомобила. 
Према незваничним информацијама, производња хибрида требало би да крене на јесен пошто 
се током летње паузе завршавају све неопходне припреме. 
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ВЕЛИКИ ПРОТЕСТИ У РИМУ Демонстранти захтевају бољу економску 
политику 
Извор:Срна  

 
Више стотина хиљада људи изашло је данас на демонстрације у Риму предвођене синдикатима 
који од Владе захтевају бољу економску политику. Нису пријављени никакви насилни 
инциденти током демонстрација. 
Синдикати су помогли радницима да из удаљенијих места дођу у Рим у 12 возова на посебним 
линијама, а радницима је обезбеђено и 1.300 аутобуса, трајекати и попусти за авионске карте. 
Демонстрати су носили транспаренте са слоганима попут "Будућност за рад" и траже масовне 
јавне и приватне програме инвестиција, те много шире реформе од оних који спроводи 
администрација. 
Италијански синдикати сматрају да су инвестициони планови које је објавила администрација 
превише "опрезни", да њихов план за реформу пензионог система није довољно снажан, а 
критиковали су и месечни износ предвиђен за најсиромашније Италијане. 
Према речима лидера синдиката ЦГИЛ Мауриција Ландинија инвестиције су у протеклој 
деценији мање за 30 одсто. 
Италијанска економија забележила је пад у четвртом кварталу прошле године због смањења 
извоза. 
Данашње демонстрације у Риму највеће су у протеклих четири године. 
 

 

 
 

Судбина пензионерских тужби 
Пише:Михајло Радовић, председник Удружења синдиката пензионера Србије  
 
Прошло је ево два месеца од када се једна суткиња у Републици Србији усудила да суди по 
закону и донесе пресуду засновану на релевантним чињеницама и неспорним доказима. 
Пресуда Основног суда у Бачкој Паланци којом је једном пензионеру враћен износ пензије који 
му је без његовог пристанка одузет у периоду од 2014. до 2018. године на основу Закона о 
привременом умањењу начина исплате пензија, представља светли пример судијске 
непристрасности и непристајања на пресуђивања по диктату које диктира извршна власт и 
ресорно министарство.  
Поменута пресуда није, међутим, једини пример одлуке која је по овом правном основу донета у 
корист пензионера, али се то у РФПИО вешто прикрива и склања од очију јавности. Постоји 
наиме више судских одлука које су уз то и правоснажне, према којима је Фонд у обавези да 
кориснику пензије, односно тужиоцу мора исплатити износ закинуте пензије за претходни 
период са каматом. Зашто је РФПИО крио од јавности ту информацију, одговор је врло прост, 
јер је главном кривцу за незаконит рад Фонда у претходном периоду Драгани Калиновић 
истицао мандат, те да би је Влада Републике Србије поново изабрала за директорку Фонда, 
таква информација се морала сакрити од очију јавности. Поменута је након доношења Закона о 
привременом умањењу начина исплата пензија као одговорно лице, дала налог својим 
службама да поступају мимо закона и пензионерима не доносе појединачна решења којима им 
се умањује пензија у извршењу поменутог закона, свесно и са циљем да их онемогући да изјаве 
жалбу, односно правни лек, што им је уставом загарантовано право. На незаконит рад Фонда и 
обавезност доношења решења о умањењу пензија у спровођењу Закона из 2014. године је у више 
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наврата упозоравао Заштитник грађана, који по закону врши надзор над законитошћу рада 
Фонда, међутим безуспешно, тако да је настављено са незаконитим поступањем Фонда и 
исплатом умањених пензија само на основу чекова који су умањени, без решења о умањењу. 
Такође и Државна ревизиона институција је, колико смо упознати, указала на неправилности у 
раду Фонда, али такође безуспешно, јер је кршење закона на штету пензионера настављено пуне 
четири године.  
Од како је Удружење синдиката пензионера Србије дошло у посед доказа, на основу којих је 
евидентно да су пензионери којима је умањена пензија претрпели штету незаконитим радом 
Фонда, од тада су кренуле нове тужбе које су уродиле плодом и на основу којих се већ пресуђује 
накнада штете и доносе одлуке у корист пензионера, за разлику од претходног периода када су 
тужбе пензионера листом одбијане. Постоје међутим и даље судије које не само да не читају и не 
изводе доказе до којих су наши чланови дошли, уопште не читају тужбе, већ пресуђују по 
диктату који им је унапред припремљен о чијем раду и поступању ће Удружење синдиката 
пензионера Србије информисати Високи савет правосуђа. Оваквим поступањем дела правосуђа, 
као и самог Фонда упозоравамо јавност да ће материјална штета коју су пензионери претрпели, 
а коју ће пре или касније наплатити бити све већа, јер је само питање времена и судске инстанце 
на основу које ће се усталити судска пракса на основаности тужби пензионера за накнаду штете. 
Да ли ће то бити Апелациони, Врховни, Уставни суд или Суд за људска права у Стразбуру, то је 
само дилема, док је питање основаности пензионерских тужби питање само времена, а до тада 
ће главни дуг са каматом који ће РФПИО морати да исплати пензионерима и њиховим 
наследницима, бити све већи и већи, а самим тим и одговорност одговорних за насталу штету 
такође све већа и већа.  
 

 

 
 

Стефановић: Решавамо животно питање безбедносног сектора  
Извор:Танјуг 

  

Циљ државе је да свима из сектора безбедности који су конкурисали за куповину јефтиних 
станова омогући да реше то важно животно питања, изјавио је данас Небојша Стефановић 
Циљ државе је да свима из сектора безбедности који су конкурисали за куповину јефтиних 

станова омогући да реше то важно животно питања, изјавио је данас потпредседник Владе 

Србије и министар унутрашњих послова Небојша Стефановић. 

Изградња првих станова за припаднике сектора безбедности почела је јуче у Нишу и Врању, а 
Стефановић је на ТВ Пинк рекао да је у првој фази планирано између 8.000 и 9.000 станова. 
Навео је да ће куповина станова бити омогућена под веома повољним условима, а да ће само од 
повећања плата од јануара моћи да покривају месечне рате за стан. 
"Цена ће бити од 400 до 550 евра по метру квадратном, у зависности од града. У Београду ће 
бити најскупље, али шуштински, два до три пута испод тржишне вредности станова", рекао је 
Стефановић. 
Како каже, и председник Србије Александар Вучић и Влада желели су да покажу поштовање 
према људима из сектора безбедности који раде тежак посао. 
"Држава мора ту да покаже и већу бригу и поштовање. Наравно, у следећој фази да размишља и 
о младим стручњацима, научницима, лекарима, људима из просвете којима би могло на сличан 
начин да се решава то најважније животно питање", каже министар. 
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Нагласио је и да истовремено држава размишља о опстанку људи у свим деловима Србије. 
"Не можемо да дозволимо да се људи исељавају, не смемо да се то претвори само у селидбе ка 
већим центрима", рекао је Стефановић. 
Навео је да је задовољан што су полицајци из свих делова Србије конкурисали за станове, тако 
да је готово 200 захтева само у Врању, а више од 1.300 у Нишу. 
"Људи желе да живе и остану у тим срединама и ово је велики искорак државе да им у томе 
помогне", поручио је Стефановић, који је говорио и о реновирању и изградњи објеката за 
припаднике МУП-а, те о томе да држава жели да обновом полицијских станица покаже 
поштовање и према полицајцима и према грађанима који долазе у полицију да завршавају своје 
послове. 
Поручио је да је политика коју води Александар Вучић политика реалног подизања стандарда 
на бази јачања економије што, каже, у време бивше власти Драгана Ðиласа, Бориса Тадића, 
Вука Јеремића, Бошка Обрадовића и других није било тако. 
"До 2012. смо имали бајке. Тада је само било важно трпање у џепове. Тадашња власт је то радила 
врло ефикасно за себе, али су људи страдали зато што је 400.000 породица од 2008. до 2012. 
остало без хлеба", рекао је Стефановић. 
Навео је и да бивша власт није водила бригу о Србији, већ је владала корупција, ниједну 
фабрику нису отворили, нити је било озбиљне инвестиције зато што их, додаје, нису 
интересовали држава и народ. 
"Могао бих сат да причам шта се све лоше радило", рекао је Стефановић и навео да је у време 
бивше власти БДП био минус 3,6 одсто. 
Говорећи о КиМ, Стефановић је рекао да је велики успех Србије и председника Вучића што све 
велике силе једногласно траже да Приштина укине таксе од 100 одсто које је увела на српску 
робу. 
Политичка позиција Србије у време бивше власти, каже Стефановић, није била таква, а сада је, 
додаје, Србија за само неколико година показала како озбиљношћу, радом и одговорношћу 
можете да постигнуте да у светским оквирима озбиљне земље, чак и он екоје су признале 
такозвано независно Косово, подрже став Србије. 
"Схватају да не може да се трпи кршење Цефта, ШП и такво понасање приштинских 
инстируција. Али је за то морало много да се ради, то није дошло само од себе", рекао је 
Стефановић и нагласио да би они који данас хоће да се врате на власт урушили оно што је 
постигла актуелна власт. 
За представнике бивше власти је рекао да одлазе у иностранство да "кукају" и кажу неку лошу 
реч против своје земље. 
"Није свет слеп. Многи од озбиљних лидера света виде кад се неко бори за своју земљу и умеју то 
да поштују. Србија јесте јача, расте БДП, повећавају се пате и пензије, отаврају се нова радна 
места", каже Стефановић.  
 

 

ТЕЛИМА БРАНЕ ФАБРИКУ: Радници чачанске ФРА 13 пута зауставили 

извршитеље у покушају да преузму халу  
Аутор:В. ИЛИЋ 

 

И овога пута био је исти сценарио: испред ФРА - с једне стране стајао је кордон полиције и 
судски извршитељи, а с друге десетине радника који су својим телима блокирали улаз у фабрику 
НИ 13. покушај судског преузимања погона за производњу кугличних вретена у чачанској 
Фабрици резног алата (ФРА), који представља буквално "жилу куцавицу" овог предузећа - није 
успео. И овога пута био је исти сценарио: испред ФРА - с једне стране стајао је кордон полиције 
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и судски извршитељи, а с друге десетине радника који су својим телима блокирали улаз у 
фабрику. И тако су опет осујетили покушај одузимања дела погона предузећа ради наплате дуга 
од поравнања са једном чачанском приватном фирмом. 
Иницијални дуг према тој фирми која има 560 радника, потиче још из 2005. године, али је он од 
1,5 милиона динара са каматама током година нарастао на 4,6 милиона динара. Менаџмет 
фабрике је купцу објекта пре шест месеци доставио понуду којом би био обештећен тако што би 
му било исплаћено 5,6 милиона динара, али он је ту понуду одбио и инсистира на извршењу. 
Купац одбија и више пара него што је дао за фабрику, јер га очигледно највише интересује - 
локација. 
Фабрички синдикати и радници истичу да се имовина фабрике која вреди око 200.000 евра 
"продаје" за дуг од 30.000 евра и апелују на надлежне да се измени Закон о извршењу како се 
имовина грађана и фирми не би продавала "испод сваке цене". 
У међувремену, против 59 радника ФРА поднета је кривична пријава због онемогућавања 
извршитеља у претходних 12 случајева да преузму погон и они су позивани у полицију да дају 
изјаве. С друге стране, ни радници нису седели скрштених руку, па је Индустријски синдикат 
ове фирме специјалном тужиоцу Тужилаштва за организовани криминал поднео кривичну 
пријаву против судије Привредног суда у Чачку Драгице Урошевић, поступајућег судије у 
поступку извршења у погону кугличних вретена ФРА. 
- Кривична пријава против судије поднета је због основане сумње да је извршила кривично 
дело, јер је допустила да се спроведе извршење над објектом који се уредбом налази под 
заштитом Владе Републике Србије, решењем од 28. новембра 2015. године. Тим документом 
наглашено је да ФРА припада категорији предузећа која су под посебном заштитом јер се у ФРА 
производе алати и опрема за наоружаање и потребе наменске индустрије за ракетне системе 
"Морава". Поставили смо једноставно питање - како је судија омогућила том купцу предност у 
односу на интересе Републике Србије - објаснио нам је Душан Ђелић, председник синдиката, 
додајући да се у пријави тражи да тужилац преиспита у колико је случајева од 2015. године у 
јавним лицитацијама учествовао купац у поступцима које је водила Драгица Урошевић, те да 
сумњају да у свему има елемената организованог криминала. 
ФРА, која је некада била чачански гигант и која се и данас бави производњом и продајом 
резаног алата и машина, основана је 1953. године и налази се у фази реструктурирања. Према 
плану реорганизације, циљ је да се продају поједини делови фабрике како би се смањио дуг 
према повериоцима, а да држава, којој се дугује највише - око 30 милиона евра, своја дуговања 
претвори у капитал, и да се потом нађе стратешки партнер.  
ПРЕДМЕТ ПРЕДАЈЕ - ОБЈЕКАТ 
У СУДСКОЈ управи наводе је да предмет предаје, и спровођења извршења, објекат фабрике а не 
машине које се у објекту налазе, а које је "извршни дужник (ФРА) био у законској обавези да 
исели из предметног објекта, што значи да је овлашћен и да их исели у други свој објекат и тиме 
испуњавајући своју законску обавезу истовремено очува процес производње и своју пуну 
запосленост, те тиме очува и права радника и њихову егзистенцију". 
- Приликом доношења одлуке по истакнутом приговору посебно је цењено да извршни дужник 
није произвођач наоружања и војне опреме за потребе Министарства одбране и Војске Србије, 
већ да је по продаји објекта прибавио дозволу за израду специјалних алата за производњу 
наоружања и војне опреме, и да не припада групацији одбрамбене индустрији Србије - наводе у 
Привредном суду. 
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ПОСАО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ: Психолог, па државна служба  
Аутор:Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА 

 

Спремна нова правила за кандидате који планирају да се запосле у јавном сектору. Новина је да 
ће резултати тестова носити више бодова од оцене комисије  
У ДРЖАВНУ службу убудуће ће моћи да ступе само они који прођу тестове и разговоре са 
психологом. Цениће се њихова усмереност ка тимском раду, раду са колегама, као и са 
странкама. На посао ће бити примљени једино кандидати који постигну најбоље резултате на 
тестовима и добију одличне оцене од конкурсне комисије. Правила, међутим, налажу, да 
комисија не може да "прегласа" тестове. 
Како објашњавају у Министарству државне управе и локалне самоуправе, Закон о државним 
службеницима је утврдио које компетенције сви државни службеници морају да имају и оне се 
аутоматски уносе у систематизацију. 
- Свака компетенција носи одређени број бодова који се сабирају, и кандидат са највећим бројем 
бодова ће бити изабран у конкурсном поступку - кажу у МДУЛС. - Уредбом се утврђује и број 
бодова за проверу компетенција, а у томе учествује не само комисија, него и Служба за 
управљање кадровима (СУК), чиме се обезбеђује већа објективност. 
Надлежни објашњавају да се Уредбом дефинишу и методе провере кандидата. Изборни 
поступак се састоји из више фаза, у којима СУК проверава понашање и опште функционалне 
компетенције на писаним тестовима и уз помоћ психолога, који се баве психометријским 
проценама и фазе у којој конкурсна комисија проверава посебне функционалне компетенције, 
односно да ли особа има конкретна знања да ради посао за који конкурише. То подразумева, на 
пример, да ли познаје начин на који се врши инспекцијски надзор, знање страног језика, 
специфични програм рада на рачунару... 
- Те провере могу да се раде писмено или усмено и за сваког кандидата пише се записник. Свако 
има право увида у конкурсну документацију, а касније и могућност жалбе Жалбеној комисији и 
судске заштите пред Управним судом, чиме смо омогућили већу транспарентност поступка, те 
смањујемо могућност злоупотреба - истичу у МДУЛС. 
Досад је врло често конкурсна комисија питала кандидате о томе шта, рецимо, регулише који 
закон, док ће се сада од њих тражити да покажу да ли знају да примене закон, односно даће му 
да реши одређени случај, чиме ће се видети не само да ли познаје пропис, већ на који начин га 
примењује и да ли аналитички размишља. 
Све наведено и анонимност под шифром пријаве су механизми који треба да доведу до веће 
објективности, непристрасности и да елеминишу субјективне утицаје.  
ТЕСТОВИ НАЈВАЖНИЈИ 
МАКСИМАЛАН број бодова комисије не може да превагне у односу на бодове који се остваре на 
другим тестовима. Елиминишу се они кандидати који нису успели да прођу минимални праг за 
проверу једне компетенције, док раније то није био случај. Чланови конкурсне комисије пролазе 
обуке које ради Национална академија за јавну управу, да би правилно проверавали 
компетенције. 
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Фискални савет предлаже формуле за раст пензија, Мали жели да буде 
флексибилнији 
Аутор:Маја Ђурић 
 
Раст пензија у Србији ове године у рукама је Владе. Али како ће бити убудуће? Фискални савет 
предложио је пет формула за увећање пензија, док министар финансија Синиша Мали каже да 
уважава жеље стручне јавности ММФ-а, али и да жели да буде "флексибилнији". 
Да су економски резултати Србије бољи него што је то очекивано, а суфицит у државној каси чак 
три пута већи - више пута од почетка године саопштавали су из Немањине 11. Зато, из власти 
стижу и поруке да би пензионери могли да очекују повећање пензија. Истовремено, након што 
је било укинуто усклађивање пензија са инфалцијом и БДП-ом, министар Синиша Мали 
најављује усвајање нове формуле. Док се она чека, Влада и даље има дискреционо право да 
пензије повећа колико сама одлучи. 
Све до краја прошле године, пензионери нису морали да буду математички магови, да би 
израчунали колико ће им пензија порасти, јер је на снази била јасна једначина: два пута 
годишње, у априлу и октобру, пензије су усклађиване са растом БДП-а и цена. Ту формулу, 
Влада је укинула и најавила усвајање нове. 
Но, док се нова чека, питање по којој рачуници ће расти пензије је једначина са више 
непознатих, јер је Влада оставила дискреционо право да о томе сама одлучује. Зато, из 
Фискалног савета упозоравају да је усвајање новог метода за усклађивање пензија - 
приоритет. 
"Влади је дата дискрециона могућност да у складу са својим политичким преференцијама, 
појединим пензионерима исплаћује новчано увећање уз пензију до укупног износа од 0,3% БДП 
годишње. На овај начин се подрива интегритет пензијског осигурања у Србији. Фискални савет 
још једном позива да се ова дискрециона могућност укине. Текућа година је право и последње 
време да се тешко остварена фискална консолидација пензијског система преточи у дугорочно 
решење усвајањем нове формуле за усклађивање пензија", поручили су из Фискалног савета. 
Влади су понудили и пет потенцијалних решења: 
1. Усклађивање са инфлацијом и делом раста БДП-а преко 2% 
2. Да се повећање усклади 50% инфлацијом и 50% са растом бруто домаћег производа 
3. Усклађивање 50% са инфлацијом, а 50% са растом просечних плата 
4. Усклађивање 40% са инфлацијом, а 60% са растом плата 
5. Усклађивање 30% са инфлацијом, а 70% са растом укупне масе зарада 
Министар финансија, Синиша Мали више пута је најављивао да ће повећања пензија бити, да 
би након састанака са ММФ-ом то у јавности још једном потврдио. Влада ће сама одлучити 
колико, а за предлоге колега из Фискалног савета, министар Мали каже да су добри. 
"Ја сам погледао те предлоге и мислим да су начелно предлози добри, сваки од њих има и плус 
и минус. Ако добро будемо радили, резултати из јануара су нам стварно добри, дакле три пута 
већи суфицит него што смо планирали. Постоји основа за даље повећање плата, даље повећање 
пензија, с једне стране разумем жељу стручмне јавности, на крају и Међународног монетарног 
фонда да се усвоји нека формула, са друге стране желимо да будемо флексибилнији да ако је 
могуће нешто више урадимо - да урадимо за наше најстарије суграђане", казао је Мали. 

http://rs.n1info.com/journalist155/Maja-Djuric
http://rs.n1info.com/Biznis/a458227/Fiskalni-savet-predlozio-pet-formula-za-uskladjivanje-penzija.html
http://rs.n1info.com/Biznis/a458227/Fiskalni-savet-predlozio-pet-formula-za-uskladjivanje-penzija.html
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Ставови стручне јавности подељени су око тога која би формула била најбоља за усклађивање 
примања најстаријих суграђана, али економски уредник листа "Данас" Александар 
Милошевић за Н1 каже да би требало водити рачуна да издвања за пензије не буду већа него 
што је то реално и одрживо. 
"Пензије треба да расту и да прате раст стандарда државе, народа, али да не расту више него 
што нам то омогућава привредни раст. Дакле, ако је привредни раст пет одсто, да оне не расту 
осам одсто - да се не повећа издвајање трошкова за пензије у буџету. Била би велика штета 
уколико бисмо се сада одмах вратили на старо и опет имали ту једну спиралу превише растузћих 
пензија које не можемо да подржимо", казао је Милошевић. 
Из Немањине 11 најављују већ за неколико месеци јавну расправу на тему која је рачуница за 
усклађивање пензија најбоља, али се њено усвајаје не очекује пре 2020. До тада, ако се обећање 
испуни - пензионери ће добити повећање искључиво према "Владиној" математици. 
 
 

Директорка ММФ-а упозорава на могућу "економску олују" 
Аутор:Срна  

 

Међународни монетарни фонд упозорио је на могућу "економску олују" с обзиром да развој 
глобалне економије не испуњава очекивања. 
"Проблем је у томе што видимо да се економија развија много спорије него што смо очекивали", 
рекла је директорка ММФ-а Кристин Лагард.  
"Када има превише облака, потребно је само један удар муње да се покрене олуја." 
Кристин Лагард 

Током прошлог месеца ММФ је смањио прогноза развоја глобалне економије за ову годину са 
3,7 одсто на 3,5 одсто.  
Према речима Лагард, "четири облака" су главни фактори који нарушавају глобалну економију 
и могу донети олују.  
"Међу тим ризицима су трговинске тензије и увођење санкција, финансијски проблеми, 
несигурност око исхода Брегзита и успоравање економије Кине", рекла је Лагард.  
Она је нагласила да трговинске тензије, углавном у облику спора око царина између САД и 
Кине, већ имају глобалан утицај.  
Лагард је указала на ризике од све већих трошкова позајмљивања које врше владе, компаније и 
домаћинства. 
"Када има превише облака, потребно је само један удар муње да се покрене олуја", додала је 
Лагард. 
 
 

Ђорђевић: Безбедност запослених предуслов за привредни раст земље 
Аутор:ФоНет  
 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић изјавио је да је 
безбедност запослених предуслов за већи и успешнији привредни раст сваке земље. 
Он је додао да је обавеза Републике, али и свих послодавца, да грађанима обезбеди боље услове 
рада, заштиту и безбедност на раду, јер сваки радник својој породици мора да се врати безбедан 
и здрав на крају радног дана, наводи се у саопштењу. 
"У 2019. години додатна брига о радницима и борба за безбеднији рад, као и право на здрав рад, 
биће приоритет рада ресорног министарства и верујем да ћемо вредним радом и трудом успети 
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да радницима обезбедимо сва права која им припадају", нагласио је Ђорђевић на првом 
састанку са представницима лиценцираних агенција за обављање те делатности у Новом Саду. 
Ђорђевић, градоначелник Новог Сада Милош Вучевић и в.д. директора Управе за безбедност и 
здравље на раду Марина Фуртула, поводом Одлуке Владе Србије да се 2019. година прогласи 
годином безбедности и здравља на раду, одржали су састанак са представницима лиценцираних 
агенција за обављање ове делатности у Новом Саду и тиме почели кампању "Безбедан рад - 
здрава будућност". 
Поред медијске кампање и низа састанака који ће се одржавати у наредном периоду, министар 
је истакао да су у плану и доношење новог Закона о безбедности и здрављу на раду, Закона о 
осигурању у случају повреде на раду, као и измена Правилника о професионалним болестима. 
Он је рекао да и даље постоје агенције које свој посао не обављају у складу са законом и да 
јавност то мора да зна.  
Из тог разлога, поред прекршајних и кривичних пријава, Министарство је израдило и регистре 
свих агенција које раде у складу са законом, али и оних који га крше и тај списак биће доступан 
и на сајту. Он је рекао да ће "наставити да раде на унапређењу положаја радника, радног 
окружења и права послодаваца".  
Вучевић је истакао да у стварању бољих услова рада морају заједнички да делују државни 
органи, односно ресорно министарство, Управа за безбедност и Инспекторат за рад, локалне 
самоуправе, али и сами послодавци и радници, а Марина Фуртула да је циљ кампање да се у овој 
години смањи број повреда на раду и настрадалих. 
 
 

Данас: Мали акционари ПКБ-а поднели тужбу, траже своје акције 
Аутор: Бета  
 
Група малих акционара, бивших радника и пензионера ПКБ Корпорације, поднела је 
Привредном суду у Београду тужбу јер нису могли да остваре своје законско право на бесплатне 
акције остварене по основу радног стажа у тој фирми, пренео је лист Данас. 
Тужбом је обухваћена Република Србија, односно Министарство привреде, јер је држава од 2016. 
преузела власништво над Корпорацијом, пише тај лист. 
"Бесплатне акције по члану 342 Закона о привредним друштвима, прелазе из друштвеног 
капитала тог предузећа, али је малим акционарима ускраћен увид у документацију из које би 
установили износе својих појединачних удела", казао је за Данас адвокат Удружења пензионера 
и бивших радника ПКБ-а Саша Гемаљевић, који је у њихово име поднео тужбу. 
Према његовим речима, мали акционари су се у више наврата обраћали бившој фирми и 
тражили остваривање тог свог права, али су се у корпорацији оглушили о те захтеве. 
Гемаљевић је истакао да ће на Скупштини ПКБ-а, која је заказана за данас, представити 
елементе тужбе, а нада се да ће након тога мирним путем и без суда бити пронађено решење за 
остваривање захтева малих акционара.  
Фирма Ал Дахра, регистрована у Иригу, купила је почетком октобра прошле године непокретну 
имовину ПКБ и зависних предузећа за нешто више од 105 милиона евра. 
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