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Откази: Нема правде изнад газде
Б. СТЈЕЉА
Ггодишње се подели бар 60.000 незаконитих отказа, али мало ко се врати на стари посао. У
једном државном предузећу је 38 запослених умрло пре него што се спор окончао
Подели се 60.000 незаконитих отказа годишње
СВАКЕ године се, према процени Асоцијације слободних и независних синдиката, догоди
најмање 60.000 незаконитих отказа, али мало коме успе да докаже неправду и да се врати на
стари посао.
- Свако ко је тужио послодавца добио је спор, а таквих је на хиљаде месечно. Проблем,
међутим, настаје када се отпуштени радник врати у фирму - објашњава Ранка Савић,
председница АСНС.
- Тада га послодавац шиканира, премешта на друге позиције или адресе, приморава да сам оде
из фирме... Ми смо имали примере да један радник буде три пута отпуштен и потом враћен у
исто предузеће. Из тих разлога само трећина оних који имају правоснажне пресуде заиста и
остане у свом старом предузећу, док остали, напослетку, сами одлуче да оду.
ОТКАЗИ ЗБОГ НЕПОШТОВАЊА ДИСЦИПЛИНЕ У Инспекторату рада кажу да у
последње две године послодавци, све под изговором технолошких вишкова, отпуштају на
десетине радника истовремено. А незаконите отказе давали су и због наводног кршења радних
обавеза, непоштовања радне дисциплине.
И у другим синдикатима наводе да је учинак добијања радних спорова стопроцентан, али
указују на друге невоље.
- Проблем је што та решења стигну прекасно - оцењује Бранислав Чанак, председник УГС
"Независност", и додаје да би радни спорови требало да се окончају најдуже за шест месеци,
али се ови рокови увелико пробијају. - Превише је примера да су радници правду чекали дуже
од деценије, а у једном државном предузећу је чак 38 запослених умрло пре него што се спор
окончао.
Стрпљење се, додаје Чанак, неретко покаже као сасвим узалудно јер се догађало да се у
ишчекивању правде угасе и предузећа чије су власнике радници тужили.
Приговор на судску праксу имају и у Савезу самосталних синдиката Србије, где кажу да је
држава укинула доскорашњу праксу по којој су раднике пред судијама заступали синдикалци.
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- Данас отпуштени радник мора сам да плати адвоката, а пошто је без посла и зараде, мало ко
може да поднесе додатне трошкове - каже Љубан Жигмунд из СССС.
У Инспекторату рада објашњавају да радник који покрене поступак пред судом, може да
затражи и одлагање отказа. Тако је у 2010. инспекција вратила 442, а у прошлој години 330
отпуштених на старо радно место и они су ту остали све до окончања поступка који су, готово
без изузетка, били у њихову корист. Од Нове године инспектори су успели да "замрзну" 31
отказ.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:374747-Obracun-zarada-ceka-poslanike

Обрачун зарада чека посланике
С. Б.
Влада је недавно усвојила измене Закона којим се повећава неопорезиви износ зараде, али ће
нови обрачун морати да сачека нови сазив Скупштине. Очекују се позитивни ефекти
ДРЖАВА је обећано преточила у предлог закона, али ће послодавци још чекати на увећање
неопорезивог дела плате. На седници владе је недавно прошао предлог измена Закона о порезу
на доходак грађана, стигао је у скупштинску процедуру, али како сада стоје ствари, ту ће
сачекати нов сазив посланика.
Влада је усвојила предлог повећања неопорезивог дела зараде са 7.822 на 10.000 динара.
Држава је ово померање послодавцима обећала још прошле године, а обећање је поновила
приликом последњег повећавања минималне цене рада. Нови "минималац" тече од априла.
Рачуница Министарства финансија показује да ће држава повећањем неопорезивог дела зараде
месечно губити око 450 милиона динара прихода. Послодавцу то доноси око 257 динара мање
трошкова по раднику, али надлежни верују да је то довољан разлог да се смањи рад на "сиво" и
"црно".
НЕПОКРЕТНОСТИ ДРЖАВА предлаже да се одрекне и пореза на капиталну добит која се
остварује од продаје непокретности, уколико је продавац њен власник најмање три године. Не
очекује да ће то осетити кроз мање јавне приходе, јер и до сада по овом основу нису стизала
значајна средства.
- Очекују се, ипак, позитивни ефекти у смислу стварања повољнијих услова привређивања,
повећања запослености, отварања нових радних места и појаве нових привредних субјеката на
тржишту који ће обезбедити већу тржишну конкуренцију - каже се у образложењу ове мере. То би требало као крајњи ефекат да има повећање по основу јавних прихода. При пореском
растерећењу зарада послодавци ће свакако имати већи интерес за реалније исказивање зараде
и за уредније измиривање својих фискалних обавеза. Смањење сиве економије и увођење дела
прихода од зараде у легалне токове опорезивања, свакако би требало, уз снижавање пореске
основице, да допринесу већој финансијској дисциплини.
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Пољопривредници, уколико се предложене измене усвоје, неће ни следеће године плаћати
порезе на приходе од пољопривреде и шумарства. Они су тог намета ослобођени још 2004.
године. Период праштања пореза, међутим, истиче са крајем ове године.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:374746-Banke-nece-kontrolu-doprinosa

Банке неће контролу доприноса
С. МОРАВЧЕВИЋ
Није извесно да ће банке обављати проверу уплата пореза и доприноса коју закон предвиђа од
јула. Менаџери пословних банака тврде да нису технички спремни за нов посао
БАНКЕ су одлучиле да од 1. јула не контролишу уплату пореза и доприноса послодаваца,
односно да редовно исплаћују плате. То је став Управног одбора Удружења банака Србије и
обратићемо се Уставном суду за проверу уставности прописа којим се налаже таква обавеза. Ми
нисмо порезници, а Пореска управа треба да контролише послодавце да ли су измирили своје
обавезе, а не запослене.
Ово за "Новости" каже Верољуб Дугалић, генерални секретар УБС, и истиче да нема никаквог
основа да банке својим клијентима онемогућавају да слободно располажу својим новцем.
Одбор ПКС за банкарство такође је у понедељак најавио да ће Министарству финансија
упутити иницијативу за измене закона којим је предвиђено да банке контролишу уплате
пореза и доприноса на зараде, оцењујући да то није посао банака већ Пореске управе.
ПОСЛОДАВЦИ ПРОТИВ - Контролу наплате пореза и доприноса на зараде треба да наставе
да обављају порески органи јер није природно да то раде банке, посебно имајући у виду да у
овом моменту не располажу адекватним техничким могућностима нити квалификованим
кадровима. Додатно, казнене одредбе за банке су превисоке - оценило је то удружење
послодаваца Србије. Удружење послодаваца Србије "Послодавац" навело је и да подржава
иницијативе других институција за измене Закона о пореском поступку и пореској
администрацији.
- Ако не буде могуће да се тај део Закона о пореском поступку и пореској администрацији
измени, биће затражено да се продужи рок у коме ће банке почети да контролишу уплату
пореза и доприноса јер нису технички спремне за тај посао - рекао је Владимир Чупић,
председник Одбора за банкарство ПКС.
Он је истакао да је до 1. јула, када је предвиђено да банке буду укључене у систем контроле
уплате пореза и доприноса, остало још мало времена и да још нису добиле ни софтвере помоћу
којих би требало да обављају контролу.
Чланови Одбора нагласили су и да, у случају да примена закона почне пре него што банке буду
технички спремне, постоји могућност да то угрози исплате зарада запосленима.
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Законом је предвиђено да банке само спречавају ову појаву, а пореско ће урадити софтвер и
свих 33 банке и понудити логистику да овај посао ваљано воде. Такође, оне би требало да буду и
финансијски намирене за ту услугу, коју бу плаћали послодавци.

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Drzava-daje-jedan-a-investitori-sest-evra.sr.html

Држава даје један, а инвеститори шест евра
Уредбом владе о условима и начину привлачења директних инвестиција субвенције износе до
10.000 евра по радном месту

Највеће повластице нису више резервисане само за велике инвеститоре који улажу у градове од
посебног државног интереса и девастирана подручја. Новом Уредбом владе о условима и
начину привлачења директних инвестиција дуплиран је минималан износ државне помоћи,
тако да велики улагачи од сада могу да рачунају на помоћ од 4.000 до 10.000 евра по сваком
новоотвореном радном месту и то у свим градовима Србије.
Александар Милорадовић, из Агенције за страна улагања и промоцију извоза, каже да је реч о
модификацији старе уредбе при чему је доњи праг субвенција, који је износио 2.000 евра по
новозапосленом раднику удвостручен, али је горња граница, односно максимални износ од
10.000 евра остао исти и он сада важи за све.
– Практично укинут је стари систем дуплих износа за девастирана и подручја од посебног
интереса. Општине су сада сврстане по развијености у четири групе, које произлазе из
званичне владине класификације развијености. Оне условљавају само минимални износ
инвестиције која се може подржати Уредбом – објашњава Милорадовић.
На пример, за отварање производње у четвртој, односно најнеразвијенијој групи потребно је
минимално улагање од 500.000 евра и запошљавање најмање 50 људи. Док улагање у остале
три групе градова изискује инвестицију од милион евра. Они који се баве услугама морају да
упосле 10 нових људи и уложе пола милиона евра на целој територији земље. За инвестиције у
туризму потребно је отварање 50 радних места и улагање од пет милиона евра.
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.................................................
Цео текст прочитајте у штампаном издању од 10. априла.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/316501/Jon-Floresku-Ist-Point-Necemo-da-otpustamo

Јон Флореску, "Ист Поинт": Нећемо да
отпуштамо
Снежана Кривокапић
Уколико све буде текло по плану неће бити отпуштања осим ако неко од 2.562 запослена не
одлучи да оде добровољно. И ти који се одлуче да напусте неку од фирми у оквиру „Ист
Поинта“ отићи ће уз социјални програм - каже у разговору за “Блиц” Јон Флореску, директор и
члан Управног одбора фонда “Риконстракшн капитал 2”, који је власник „Ист Поинта“
Јон Флореску: До сада смо уложили 100 милиона евра у предузећа у Србији
Тачно недељу дана Ваљаоница бакра Севојно, новосадска фабрика каблова “Новкабел”, “Клас”,
Београдска пекарска индустрија и београдски “Житомлин” нису у власништву бизнисмена
Зорана Дракулића већ два међународна фонда, РЦ2 и “Дарби Конврџинг Јуроп Мезанин
фонд”. Фондови су у власништво Дракулићевих фирми ушли још пре две године и досад су
уложили око 100 милиона евра у предузећа у Србији.
Јесте ли донели одлуку да Ваљаоницу бакра продате бизнисмену Мирославу
Богићевићу?
- Не. О томе се преговара и постоји могућност да изађемо из власништва, али ћемо коначну
одлуку донети средином маја. У целу причу су укључене и банке које су већ присутне у
Ваљаоници и са којима морамо да се договоримо око репрограма кредита и других детаља.
Опширније у штампаном издању
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http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/zdravstvo_u_strajku_od_17_aprila_.55.html?news_id=237900

Синдикати незадовољни уредбом владе
запосленима у здравственој заштити

којом

ће

се

смањити

плате

Здравство у штрајку од 17. априла
Аутор: К. Ж.
Београд - Синдикат лекара и фармацеута Србије (СЛФС) позвао је запослене у здравству да се
придруже штрајку који овај синдикат организује од 17. априла, незадовољан што ће новом
уредбом Владе „плате свих запослених у здравству бити снижене на 90 одсто у односу на
садашње плате“, почев од првог јула.
Председник СЛФС Драган Цветић каже за Данас да је и поред упозорења, Влада Србије донела
Уредбу о корективном коефицијенту, којом се основне плате снижавају и то само запосленима
у здравству.
- Не прихватамо било какво смањење основне плате лекара у условима већ ниских и
недовољних плата у здравству, које су за протекле четири и по године повећане само за 8,7
одсто, а које је инфлација практично обезвредила. Новом уредбом, која треба да се примењује
од 1. јула, основне плате свих запослених у здравству снизиле би се на 90 одсто у односну на
садашње - наглашава Цветић. Он додаје да је просечна плата у здравству око 40.000 динара, с
тим што је просек плата лекара, којих у Србији има 30.000, око 60.000 динара.
- Остали запослени у здравству, од чистачица, сестара и правника, којих има око 70.000,
примају нешто више од републичког минималца - око 25.000 динара. Применом нове уредбе и
овако ниске плате биће додатно снижене, што је недопустиво. По висини плата у јавном
сектору, здравство се налази на 28. месту - наглашава Цветић. Он додаје да ће се СЛФС у
штрајку придружити и Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити, као и Грански
синдикат „Независност“. Према речима нашег саговорника, штрајк ће се одвијати по систему
минимума рада и примања само хитних случајева, у складу са Законом о штрајку.
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/stecaj_firme_trenutno_jedino_resenje.4.html?news_id=237893

Крагујевачки недељник „Светлост“ избегао ликвидацију

Стечај фирме тренутно једино решење
Аутор: З. Радовановић
Крагујевац - Познати крагујевачки недељник Светлост који је, након прошлогодишњег
поништења приватизације био пред гашењем, у последњи час је, крајем минуле седмице,
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избегао ликвидацију. Светлост је од ликвидације спашена уплатом предујма од 300.000 динара
за покретање стечајног поступка, који је, прошлог петка, обезбедила штампарија Фамилy пресс.
Но, у међувремену, појавили су се нови повериоци, за које актуелно руководство Светлости и
привремени заступник државног капитала Љубинко Јанковић, како тврде, нису знали, и са
којима би наредних дана требало да се постигне договор о њиховом одустајању од извршних
решења за наплату потраживања која сада и немају одакле да наплате, како би се омогућило да
овдашњи Привредни суд, у другој половини априла, покрене стечајни поступак у листу.
Покретање стечаја омогућило би повериоцима да део или целокупна потраживања наплате из
стечајне масе Светлости.
Међу повериоцима Светлости је и београдска фирма СББ, којој крагујевачки недељник дугује
700.000 динара. Уз ово, надлежнима у Светлости јуче је јављено да ће Пореска управа, током
дана, укинути блокаду рачуна, што ни на који начин неће помоћи повериоцима, нити
променити ситуацију у фирми јер у Светлости нема пара, ни елементарних услова за скорије
поновно штампање новине.
- Тренутно је најважније да смо избегли ликвидацију, а стечај је, у ситуацији у којој смо, једино
право решење и за запослене у фирми који очекују бар део од 16 неисплаћених зарада, али и за
остале повериоце, са којима ћемо, надам се, успети да се договоримо да одустану од својих
потраживања, која сада немају одакле да наплате. И повериоцима је, наиме, у интересу да не
спречавају увођење стечаја у Светлости, како би доцније из стечајне масе могли да наплате део
или целокупно потраживање од наше фирме - рекао је за наш лист директор Светлости Ђорђе
Ђорђевић, који очекује да ће стечајни поступак бити покренут после ускршњих празника.
Иначе, Светлост је приватизована у априлу 2007, када га је на аукцији купио конзорцијум
тројице локалних бизнисмена. Убрзо потом, дотадашња незавидна финансијска ситуација
листа, почела је да прераста у пословну агонију услед чега је комплетна стара редакција
напустила фирму и покренула нови недељник, Крагујевачке новине. Приватизација је
поништена почетком новембра прошле године.
Прижељкује се нова приватизација
Светлост би, надају се не само запослени у овом листу, но и у крагујевачкој јавности, могла
поново да буде приватизована, чиме би се отворила нова перспектива тог некада угледног
недељника. За поновну приватизацију, односно за куповину Светлости, сазнаје наш лист, има
заинтересованих пословних људи из Крагујевца и Београда.
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/srbi-dinaru-ne-veruju-i-tu-pomoci-nema

Срби динару не верују и ту помоћи нема
Мало је вероватно да ће Меморандум о стратегији динаризације финансијског система Србије,
који су потписали Влада и Народна банка Србије, бити од веће користи и да ће значајније
подстаћи већу употребу динара на рачун евра у нашој земљи, оценили су експерти.
Меморандумом су, како је наведено у саопштењу НБС-а, дефинисани циљеви, мере и
активности које ће се предузимати ради јачања поверења у националну валуту и њену што већу
употребу у финансијском систему наше земље.
Професор Економског факултета у Београду Никола Фабрис оценио је да би већи степен
динаризације у финансијском систему Србије могао довести до бројних добитака, али је, по
његовом мишљењу, то тешко очекивати. Он је истакао да широко распрострањена евроизација
значајно отежава вођење монетарне и укупне економске политике, али да је „мало вероватно
да ће Србија изаћи из категорије неформално евризованих економија”, имајући у виду дубоко
укорењено неповерење према динару које потиче из деведесетих година прошлог века, као и
честе флуктуације курса домаће валуте.
Професор на Економском факултету у Београду Ђорђе Ђукић рекао је за Тањуг да разуме
настојања Владе Србије и Народне банке да ојачају поверење у динар, али је додао да је простор
за деловање НБС-а сужен.
– Простор за деловање монетарне политике НБС-а је сужен јер они утичу само на динарску
сферу која покрива свега трећину монетарног простора – тврди Ђукић.
По његовим речима, НБС нема утицаја на две трећине тржишта где се користи евро.
– Земља која има степен евроизације већи од 50 одсто аутоматски је у ситуацији да је простор
за мере монетарне политике ограничен. Силазак у раван од 30 до 40 одсто евроизације
тржишта из ове перспективе је циљ који је недостижан за наредних десет година – тврди
Ђукић.
Он је подсетио на то да је, по подацима из истраживања које је раније спровео, степен
евроизације српске привреде око 70 одсто укупног промета. Ђукић на основу тога извлачи
закључак да „су изгледи да се у блиској будућности битније смањи степен евроизованости
привреде Србије веома мали”.
– Кључни фактор за то јесте да се на сектору штедње грађана већ више од деценије
демонстрира неповерење, и то се мери чињеницом да динарска штедња није никада прелазила
више од два одсто – тврди Ђукић. – То сам емпиријски установио и за мене нема никакве
дилеме о томе да ће то врло тешко да иде.
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Ни економиста Љубомир Маџар није оптимиста када је реч о Меморандуму НБС-а и Владе
Србије и мишљења је да тај документ неће имати неки позитиван ефекат и допринети
повећању динаризације. Он је рекао да је неповерење у динар и даље велико, изражавајући
сумњу да НБС и Влада располажу тако јаким финансијским инструментима који би могли
подстаћи већу употребу динара. Маџар је скептичан и да би се могла подстаћи већа употреба
динара и када би се располагало јачим финансијским инструментима јер, како је рекао, колико
је неповерење у динар показује и ниво динарских кредита који нису већи од два процента од
укупног броја зајмова.
Е. Дн.
http://www.dnevnik.rs/novi-sad/radnici-i-dalje-prete-blokadom-dunava

Радници и даље прете блокадом Дунава
Власник компаније "Дунав група агрегати" бизнисмен из Руме Душан Боровица и директор
предузећа Машан Ерцеговић нису долазили у фирму, чије је седиште у некадашњем "Херој
Пинкију".
Тако се запосленима из бившег "Пинкија" који сада припадају "Дунав групи агрегати"није
остварила намера да Боровици и Ерцеговићу онемогуће улаз у предузеће. Запослени су јуче око
седам сати закључали улаз и написали пароле “Блокада”, “Хоћемо плате” и “Гладни смо”, јер
од октобра 2011. не примају зараде.
Изјаву Боровице нимо успели да добијемо, као ни директора Ерцеговића. Према речима једног
од организатора овог радничког протеста Миливоја Шујдовића запослени су остали у згради
бившег "Пинкији" током целог дана и ноћи, и уколико до петка не почне истински социјални
дијалог планирају да бродовима блокирају Дунав.
- Нећемо казати када ћемо направити блокаду на реци, већ ћемо то учинити, па обзнанити истакао је Шујдовић. Како је нагласио уз шест неисплаћених плата, од 1. априла ове године
радници "Дунав групе агрегати" немају оверене здравствене књижице, а од фебруара прошле
године нису им уплаћивани доприноси за здравствено и пензионо осигурање.
Раднички протест није договорен са синдикатом у "Дунав групи агрегати". Председник
синдиката Мирослав Антонијевић казао је да су поступци радника “Дунав група агрегати”
спонтана одлука гладних радника.
- Све што је по закону синдикат покушао да уради није се остварило -рекао је Антонијевић,
мислећи да на то, да је синдикат с пословодством и власником постигао договор око исплате
заосталих зарада, али то није спроведено. Због тога су се, навео је Антонијевић, радници у
“Дунав група агрегати” јуче самоорганизовали.
З. Делић
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http://www.kurir-info.rs/ivica-dacic-hapsicemo-strane-investitore-clanak-169478

Ивица Дачић: Хапсићемо стране
инвеститоре
Аутор: Агенција БЕТА
У неким страним предузећима је забрањен синдикат и ја их упозоравам - ако не
поштују закон биће похапшени па ко год да их је довео, упозорио је Министар
унутрашњих послова

БЕОГРАД - Министар унутрашњих послова и председник Социјалистичке партије
Србије (СПС) Ивица Дачић упозорио је стране инвеститоре у Србији да ће бити ухапшени
ако не буду дозволили оснивање синдиката у својим компанијама и истакао да радници нису
робови који клече на коленима пред страним газдама.
"Ја сам апсолутно за то да дођу страни инвеститори, али они не смеју да се
понашају према радницима као према робовима. У неким страним предузећима је
забрањен синдикат и ја их упозоравам - ако не поштују закон биће похапшени па ко год да их је
довео", рекао је Дачић новинарима у Београду.
Дачић је подсетио да право на синдикално организовање важи за све компаније - стране,
домаће, државне и приватне.
Дачић је кандидат СПС-а за председника Србије. Избори за председника Србије,
парламентарни и локални избори заказани су за 6. мај.

http://www.pravda.rs/2012/04/09/jos-cekaju-plate-za-oktobar/

Још чекају плате за октобар
НОВИ САД – Запослени у „Дунав групи агрегати“ данас ће блокирати улаз у
предузеће „Херој Пинки“, а улазак ће бити онемогућен директору Машану
Ерцеговићу и власнику Душану Боровици.
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- Уколико то не помогне у решавању проблема, блокираћемо Дунав бродовима, јер је 470
радника економски угрожено, пошто још нису добили плате за октобар, а од почетка априла
нису нам оверене здравствене књижице – казао је Миливој Шујдовић, члан Извршног одбора
Синдиката у предузећу „Херој Пинки“.
Шујдовић каже да су запослени на бродовима прошлог месеца добили по 10.000 динара
хранарине, али и то касни по неколико месеци, мада би бродари требало да добију ту накнаду
пре него што се укрцају на бродове.
Радници некад успешне бродарске фирме „Херој Пинки“ генерални штрајк су организовали и
прошлог лета, такође због нередовне исплате плата. Проблеми у овој фирми су почели након
приватизације, када је предузеће преузео бизнисмен Душан Боровица из Руме, кажу
запослени.
С. К.

http://www.b92.net/biz/vesti/region.php?yyyy=2012&mm=04&dd=10&nav_id=599067

Словенцима доста, биће општи штрајк
Извор: СЕЕбиз
Љубљана -- Више од 20 словеначких синдиката, који представљају око 80.000 запослених у
јавном сектору, најавило је општи штрајк за идућу среду.
Они ће ступити у штрајк уколико влада Јанеза Јанше не одустане од најављеног кресања плата
од просечно 10 посто.Одлуку о штрајку већ су донели синдикати здравства и социјалне
сигурности, државних органа, војске, правосуђа, ватрогасаца, педагошко-образовних радника.
Синдикат полицајаца, образлажући одлуку о штрајку, упозорио је да би владине мере
значиле да би између 2.500 и 3.000 полицајаца пало испод границе сиромаштва.
Синдикати који су се, након што је влада у четвртак прихватила ребаланс буџета без
консултација са синдикатима, удружили у јединствену преговарачку групу, надали су се да би
нови круг разговора са Владом могао да се настави.
Челници синдиката тврде да су спремни да преговарају с владом сваки дан, све до штрајка,
преноси Дело.
Словеначки председник Данило Тирк каже да ће предложене мере, које осим смањења
плата укључују и резања социјалних права, претерано погодити најугроженије и да терет
кризе треба боље расподелити.
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