
НОВИ САД, 9. децембар 2013. године

Покрајински социјално–економски савет ј е н а 6 . седници одржаној 9.
децембра 2013. године разматрао Пакет мера Владе Републике Србије за
стабилизацију јавних финансија и опоравак привреде са најављеним изменама
закона. Тим поводом консензусом су утврђени следећи   

С Т А В О В И
ПОВОДОМ ПАКЕТА МЕРА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈУ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА И ОПОРАВАК ПРИВРЕДЕ

1. Пакет мера Владе РС за стабилизацију јавних финансија и опоравак привреде
могуће је позитивно оценити као почетак процеса финансијске консолидације и
штедње. Мере су недовољне јер немају развојну компоненту, не дају одговор на
питање које системске мере ће бити предузете у циљу опоравка привреде, нити
када се реално могу очекивати позитивни ефекти мера на раст запослености,
повећање зарада и животног стандарда грађана. 

2. Пoкрajински сoциjaлнo-eкoнoмски сaвeт оцењује да су за излазак из дубоке
економске и социјалне кризе у којој се налази наша земља неопходне корените
реформе, уз јачање свих институција система, одлучну институционалну борбу
против привредниог крииминала, као и утврђивање одговорности за учињено и
неучињено. За успех реформи неопходно је обезбедити најшири друштвени
консензус о њиховој нужности, посебно социјалних партнера у трипартитном
дијалогу, али и  правичност у подели терета међу главним социјалним групама. У
том правцу  Влада АП Војводине и социјални партнери, чланови Покрајинског
социјално-економског савета, инсистирају на томе да буду укључени у све
процесе креирања мера и политика од животног интереса за послодавце,
запослене и све грађане Републике Србије.  

3. На основу заједничке оцене да без покретања производње и отварања нових
радних места нема изласка из кризе Покрајински социјално-економски савет
оцењује да су, уз елиминисање сиве економије, смањење јавне потрошње и
сузбијање корупције, услови за то повећање извоза, увођење реалног курса
динара у функцији подстицања извоза, укидање двовалутног система и стварање
услова за довођење камата у висину просечних камата у земљама Европске
уније.    

4. Покрајински социјално-економски савет истиче своју спремност да се, у складу
са надлежностима својих чланова, активно укључи у спровођење реформи. Зато
Пoкрajински сoциjaлнo-eкoнoмски сaвeт са жаљењем констатује да „Програм за
побољшање стања у области привреде, предузетништва и занатства у АП
Војводини“ који је врло студиозно и одговорно припремила Влада АПВ, уз учешће
и подршку социјалних партнера, научних и других релевантних институција и



еминентних стручњака за одређене области, није наишао на било какву пажњу
надлежних државних органа. Програм Владе АП Војводине  заснован је на
свеобухватној анализи стања и садржи стратешке правце и конкретне
подстицајне мере које је неопходно предузети како би привреда коначно кренула
путем опоравка. Иако се реализује у Војводини, по оцени Савета, Програм
садржи врло квалитетна и применљива решења за излазак из кризе и
оживљавање привреде у целој Републици Србији. У том смислу, Савет оцењује
да делови Програма Владе АП Војводине заслужују да буду имплементирани у
програм, односно мере Владе Републике Србије за опоравак привреде.  На
основу наведеног, Покрајински социјално-економски савет инсистира да
надлежни из Владе РС приме делегацију Савета, састављену од представника
Владе АП Војводине и социјалних партнера, која ће образложити Програм.

5. У односу на најављене измене закона у радно-социјалној сфери јединствен је
став Савета да  Закон о раду, као ни било који други закон који утиче на положај
запослених и послодаваца не може да уђе у процедуру усвајања без учешћа
репрезентативних синдиката и репрезентативних удружења послодаваца у свакој
фази припреме (од иницијалних предлога до израде нацрта), нити без поступка у
складу са Законом о социјално-економском савету.

6.  Покрајински социјално-економски савет поново упућује иницијативу Социјално-
економском савету Републике Србије за одржавање заједничке седнице на којој
би биле дискутоване мере за излазак из кризе и привредни опоравак земље.

7. Ставове доставити Влади Републике Србије – председнику Владе и првом
потпредседнику Владе, Министарству рада, запошљавања и социјалне политике,
Министарству финансија и Министарству привреде РС, Социјално-економском
савету Републике Србије, Влади Аутономне Покрајине Војводине и Покрајинском
секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова.
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