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Орбовић тражи састанак с Вучићем
ИЗВОР: БЕТА
Београд -- Председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав
Орбовић затражио је састанак са Александром Вучићем поводом најављених
измена Закона о раду.
Орбовић у отвореном писму првом потпредседнику Владе Србије Александру Вучићу, наводи
да би благовремени социјални дијалог око тог изузетно важног закона за раднике био најбољи
пут за добра и одржива решења.
На том састанку би, како се истиче, Вучић упознао синдикат о правцима реформи и измена
Закона о раду, као и даље реформе система пензијског и инвалидског осигурања, а први
потпредседник Владе Србије би могао да чује ставове и проблемима запослених и синдиката.
"Имајући у виду сложен и тежак материјални и социјални положај већине запослених у
Србији, несигурност и свеопшти страх од губитка посла и даљег умањења права из рада и
по основу рада, интересовање за планиране измене закона и даљи ток реформи је огромно",
навео је Орбовић.
"Свесни смо и чињенице да неки резови и реформе морају бити болни, али равномерно
распоређени на све, и послодавце и раднике, те да, свако са своје стране треба да допринесе
да се тешкоће у што краћем року превазилазе, а проблеми решавају", навео је Орбовић у
отвреном писму Вучићу.

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/Politika/1392922/Orbovi%C4%87+tra%C5%BEi+sastanak+sa+Vu%C4%8Di%C4
%87em.html

Орбовић тражи састанак са Вучићем
Љубисав Орбовић у отвореном писму затражио састанак са Александром Вучућем,
да би се синдикат благовремено укључио у најављене измене у Закону о раду.
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Председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић затражио је данас
састанак са првим потпредседником Владе Србије Александром Вучићем поводом најављених
измена Закона о раду.
Орбовић у отвореном писму Вучићу наводи да би благовремени социјални дијалог око тог
изузетно важног закона за раднике био најбољи пут за добра и одржива решења.
На том састанку би, како се истиче, Вучић упознао синдикат о правцима реформи и измена
Закона о раду, као и даље реформе система пензијског и инвалидског осигурања, а први
потпредседник Владе Србије би могао да чује ставове и проблемима запослених и синдиката.
"Имајући у виду сложен и тежак материјални и социјални положај већине запослених у
Србији, несигурност и свеопшти страх од губитка посла и даљег умањења права из рада и по
основу рада, интересовање за планиране измене закона и даљи ток реформи је огромно", навео
је Орбовић.
"Свесни смо и чињенице да неки резови и реформе морају бити болни, али равномерно
распоређени на све, и послодавце и раднике, те да, свако са своје стране треба да допринесе да
се тешкоће у што краћем року превазилазе, а проблеми решавају", навео је Орбовић у
отвореном писму Вучићу.

РТВ
http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/orbovic-trazi-sastanak-sa-vucicem-zbog-zakona-o-radu_420205.html

Орбовић тражи састанак са Вучићем због
Закона о раду
БЕОГРАД Председник Савеза самосталних синдиката Србије (ССС) Љубисав Орбовић
затражио је данас састанак са првим потпредседником Владе Србије Александром
Вучићем поводом најављених измена Закона о раду.
Орбовић у отвореном писму Вучићу наводи да би благовремени социјални дијалог око тог
изузетно важног закона за раднике био најбољи пут за добра и одржива решења.
На том састанку би, како се истиче, Вучић упознао синдикат о правцима реформи и измена
Закона о раду, као и даље реформе система пензијског и инвалидског осигурања, а први
потпредседник Владе Србије би могао да чује ставове о проблемима запослених и синдиката.
"Имајући у виду сложен и тежак материјални и социјални положај већине запослених у
Србији, несигурност и свеопшти страх од губитка посла и даљег умањења права из рада и по
основу рада, интересовање за планиране измене закона и даљи ток реформи је огромно", навео
је Орбовић.
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"Свесни смо и чињенице да неки резови и реформе морају бити болни, али равномерно
распоређени на све, и послодавце и раднике, те да, свако са своје стране треба да допринесе да
се тешкоће у што краћем року превазилазе, а проблеми решавају", навео је Орбовић у
отвореном писму Вучићу.

АКТЕР
http://akter.co.rs/25-politika/print-52919-orbovi-tra-i-sastanak-s-vu-i-em.html

ОРБОВИЋ ТРАЖИ САСТАНАК С ВУЧИЋЕМ
Бета
Председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић затражио је
састанак са Александром Вучићем поводом најављених измена Закона о рад
Орбовић у отвореном писму првом потпредседнику Владе Србије Александру Вучићу, наводи
да би благовремени социјални дијалог око тог изузетно важног закона за раднике био најбољи
пут за добра и одржива решења.
На том састанку би, како се истиче, Вучић упознао синдикат о правцима реформи и измена
Закона о раду, као и даље реформе система пензијског и инвалидског осигурања, а први
потпредседник Владе Србије би могао да чује ставове и проблемима запослених и синдиката.
"Имајући у виду сложен и тежак материјални и социјални положај већине запослених у
Србији, несигурност и свеопшти страх од губитка посла и даљег умањења права из рада и по
основу рада, интересовање за планиране измене закона и даљи ток реформи је огромно", навео
је Орбовић.
"Свесни смо и чињенице да неки резови и реформе морају бити болни, али равномерно
распоређени на све, и послодавце и раднике, те да, свако са своје стране треба да допринесе да
се тешкоће у што краћем року превазилазе, а проблеми решавају", навео је Орбовић у отвреном
писму Вучићу.

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:453235-Prekid-blokada-novi-razgovori-sa-uljarimaza-10-dana

Прекид блокада, нови разговори са уљарима за
10 дана
А. КРСМАНОВИЋ
Пољопривредници прекинули блокаду путева, уљари не попуштају. Разговор
ратара и прерађивача у наредних десет дана
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ПУТЕВИ више неће бити блокирани, а разговори између незадовољних ратара и уљара биће
одржани у наредних десет дана. Ово је резултат двочасовних преговора које је у уторак
организовао министар пољопривреде Драган Гламочић.
Ипак, ратари су предали сунцокрет откупљивачима, али га нису и - продали. Јер, произвођачи
и даље инситирају на откупној цени од 35 динара, а уљари су подељени у рачуници, водећи не
дају више од 25, а неки су понудили нешто више.
- На берзама у окружењу бележи се раст цене сунцокрета - каже Мирослав Грубанов,
председник Удружења „Паори Црепаје“. - Од уљара очекујемо да у року од 10 дана погледају
кретања цена на осталим берзама и да узму у обзир да пољопривредници у Србији имају
најмање субвенције у окружењу. То што смо им предали сунцокрет није знак да смо га и
продали, јер паре нисмо добили.
Двонедељна блокада путева у Банату, којој су прибегли пољопривредници, како би добили
већу откупну цену, само је последица вишегодишњих трвења са уљарима. Наиме, незадовољни
земљорадници већ годинама оптужују откупљиваче да су се удружили у картеле, због чега
имају монополски положај на тржишту пољопривредних производа.
- Најбољи начин је да се произвођачи сунцокрета и прерађивачи сунцокрета (уљаре) договарају
око производње, да деле ризик и када су родне године, односно добар принос и када су сушне
године, када је род мали - каже Ненад Будимовић, секретар за пољопривреду у ПКС. - Овако
сваке године неко губи и нема сигурности у производњи примарних култура и у самој преради.
Договор - уговор треба да буде такав да, када је цена висока - добит се дели, а такође и када је
цена ниска да се губитак подели.
„УЉАНО ТРОЈСТВО“
НАЈВЕЋЕ капацитете и производњу имају три индустријске уљаре: „Викториа оил“,
„Дијамант“, „Сунце“. Они држе 70 одсто тржишта, док остало покрива неколико малих уљара и
увоз из иностранства.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:453356-Agencije-rentiraju-i-radnike

Агенције рентирају и раднике
Б. СТЈЕЉА
Све више агенција изнајмљује кадрове послодавцима, али ће ово ускоро бити
легално. Нови Закон о раду ће многе запослене третирати као најобичнију робу
Најмање 60 агенција за посредовање у запошљавању у Србији ради пуном паром, али међу
њима има и све више оних које послују незаконито. Пракса да се, мимо закона, изнајмљују
радници послодавцима постаје све чешћа, а усвајањем Закона о раду оваква ће се навика
сасвим легализовати. Примедбе и на садашње злоупотребе, али и на будућа решења, имају
готово сви представници синдиката.
У Савезу самосталних синдиката Србије наводе да многе агенције, користећи рупе у закону,
„рентирају“ раднике свим фирмама које то затраже, па чак и оним највећим јавним
предузећима као што су НИС, Градска чистоћа, клинички центри и медијске куће...
- Точилац бензина на пумпама је, примера ради, раније имао плату 60.000 динара, а преко
агенције добија 20.000. Уз то што ова предузећа ангажују раднике за мање новца него што би
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платили регуларну сатницу, немају никакве обавезе ни према радницима јер им је фактички
послодавац агенција - објашњава Горан Милић из СССС.
У нови Закон о раду је већ унето и поглавље које регулише рад оваквих агенција, али
синдикалци тврде да ће се тако само легализовати нова штета радницима.
ПИСМО АЛЕКСАНДРУ ВУЧИЋУПредседник СССС Љубисав Орбовић затражио је од првог
потпредседника Владе Александра Вучића састанак поводом најављених измена Закона о раду
и сугерисао „благовремени социјални дијалог“ као најбољи пут. „Имајући у виду сложен и
тежак материјални и социјални положај већине запослених у Србији, несигурност и свеопшти
страх од губитка посла и даљег умањења права из рада и по основу рада, интересовање за
планиране измене закона и даљи ток реформи је огромно“, наводи се саопштењу СССС.
- Ако с једне стране имате агенцију која рентира кадрове и хоће, наравно, да оствари профит за
услугу, а с друге стране послодавца који их унајмљује јер не жели никакве правне обавезе
према тим радницима, онда је логично да једино радници у тој погодби немају никакав интерес
- тврди Милић. - Запослени се у овом случају третирају као роба која би требало да се прода
што јефтиније и самим тим им се урушава и оно мало преосталог достојанства које би требало
да се штити радним законодавством. Овде, међутим, и Европска унија и Америчка привредна
комора кроје радно законодавство, а синдикате ни народ нико ни не обавештава шта им се
спрема.
Милић ову тезу доказује тиме што синдикални представници на седницама Социјалног савета
још нису видели званичну верзију Закона о раду већ само предлоге послодаваца па се пита ко
ту води главну реч и кога држава заправо заступа:
- Ако прође тај закон и ова одредба, агенција ће сутра изнајмљивати истог радника и за утовар
угља, а после другој фирми за чишћење улица.
У Министраству рада, запошљавања и социјалне политике кажу да су свесни све чешћих
злоупотреба којима се користе агенције, али сматрају да ће то ускоро постати прошлост:
- Србија је почетком ове године ратификовала конвенцију Међународне организације рада о
привременом запошљавању радника и наша обавеза је да у врло кратком року усагласимо
домаће законодавство са тим одредбама. А то ће се учинити Изменама закона о раду - каже
Зоран Мартиновић, државни секретар. - На тај би се начин јасно уредили односи агенција,
радника и послодаваца и сви они би се ставили у равноправан положај. Тако се не би догађало
да радник, којег ангажује агенција, има мања права од колега у фирми у коју је дошао.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/404585/Naplata-poreza-i-doprinosa-iznad-planirane

Наплата пореза и доприноса изнад
планиране
Тањуг
Наплата пореза и доприноса није испод плана, саопштила је данас Пореска управа истичући да
су ефекти изнад онога што је било прошле године и онога што је предвиђено ребалансом
буџета.
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Како је саопштено, наплата јавних прихода усклађен је са ребалансом буџета и за првих осам
месеци прошле године, наплаћено је 791 милијарда динара, а у истом периоду ове године 851
милијарда.
Раст наплате пореза и доприноса од јануара до августа ове године у поређењу са истим
периодом лане је 7,6 одсто.
За првих осам месеци наплата пореза на доходак, добит и капиталне добитке била је 1,6 одсто
мања него у истом периоду лане, док је наплата пореза на добра и услуге већа за 10,6 одсто, а
доприноса за социјално осигурање за 8,6 одсто.
Пореска управа тиме је демантовала наводе председника Фискалног савета Павла Петровића
да је "наплата пореза и доприноса и даље испод планираног".
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/404433/Gradonacelnici-uskoro-o-novom-smanjenju-poreza-na-zarade

Градоначелници ускоро о новом смањењу
пореза на зараде
Бета
СКГО поздравља све активности Владе Републике Србије и најаве да ће се интезивирати
реформе у циљу повећања привредне активности и запошљавања градјана, али истовремено
истиче да је веома важно да локална самоуправа има стабилан и предвидив извор прихода како
би наставила да пружа услуге градјанима и привреди.
Стална конференција градова и општина - Савез градова и општина Србије (СКГО) подсећа
Владу Србије и јавност да је порез на зараде један од најважнијих прихода локалних власти,
који чини и до 50 одсто локалних буџета, и да измене у овој области које се најављјују уколико
се не договоре са њима, могу угрозити финансирање и обављање важних послова за које су
надлежни градови и општине у Србији.
СКГО изражава забринутост због најава из Владе Републике Србије о смањењу пореза на
зараде, посебно зато што су локални приходи већ значајно смањени, последњи пут у овој
години и то за 15 одсто што је био резултат претходног смањења пореза на зараде, прошле
јесени је укинут низ локалних прихода, а од јануара 2014. укида се и накнада за коришћење
градјевинског земљишта, још једног значајног извора локалних прихода. Истовремено нису
смањиване обавезе и
расходи; шта више, општине су у претходном периоду услед раста прихода због финансијске
децентрализације, добиле и нове надлежности које захтевају финансирање, а новца је све мање
и мање.
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Наредне недеље биће одржана седница Председништва СКГО, које чине градоначелници и
председници општина и 22 града и општине, на коме ће бити размотрене ове најаве из
Владе Србије. На ову седницу СКГО позива и ресорне министре привреде, финансија и локалне
самоуправе, како би се заједнички у партнерству размотриле идеје из Владе и пронашло
решење које ће омогућити привредни развој а неће бити на штету финансирања градова
и општина.

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Srbiji-potreban-MMF.sr.html

Србији потребан ММФ
Одлагање отплате доспелих кредита и враћање скупих зајмова, услов је развоја у наредним
годинама, указују економисти
Реконструисана влада најављује озбиљне реформе економије, али Србији је овог часа потребан
нови аранжман са Међународним монетарним фондом за рефинансирање доспелих отплата
државног дуга, изјавио је сарадник Економског института Стојан Стаменковић. Одлагање
отплате доспелих кредита или отплата неких скупих кредита, услов је успешног развоја у
наредним годинама, указао је он на јучерашњем представљању новог број часописа
„Макроекономске анализе и трендови”.
Према ребалансу буџета за 2013, за покривање дефицита и отплату доспелих обавеза у 2013.
години, у наредних пет месеци неопходно је прикупити око 2,3 милијарде евра, рекао је
Стаменковић.
Да би се покрио овогодишњи мањак у буџету, држава ће убрзо морати да емитује нове
еврообвезнице у износу од 1,2 милијарде евра, чиме се избегава очекивани пад девизних
резерви у овој години од око милијарду евра, објаснио је Стаменковић. Већ догодине
неизбежно је и ново задуживање државе за додатних 1,4 милијарде евра. Ако би се продао и
„Телеком Србија”, само би се одложило дугорочно решавање проблема екстерне ликвидности.
Невоља је у томе што од маја ове године расту камате на трезорске записе продаване од краја
2012. и у 2013. години према њиховој рочности. Због тога расте притисак издатака за камате у
буџету, што угрожава извршавање других обавеза из државне касе. Расту камате и на
евробондове. Трошкови државе по основу отплате кредита достижу врхунац у 2017. и 2019.
године.
Сарадник Економског института Бошко Живковић је указао да склапање аранжмана са ММФом за рефинансирање дуга не значи банкротство државе, па чак ни ризик од тако нечег. Али,
ако рефинансирање доспелог дуга 2017. године буде по већим каматама него данас, то би
значило ново оптерећење буџета, даљи раст дефицита и смањење способности да се дуг врати.
Према речима Владимира Вучковића, уредника МАТ-а буџетски дефицит у августу виши је
него што је планирано ребалансом буџета, иако је током јуна и јула забележено побољшање. На
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питање „Политике”, да ли то значи да ће уследити још један ребаланс буџета у 2013, он је рекао
да треба сачекати још неколико месеци да би се видело како ће се на кретање прихода и
расхода одразити измене неких закона, као и мере реконструисане владе.
– Постоји могућност да буџетски дефицит буде већи од очекиваног, али ће се коначни подаци о
томе знати тек крајем јануара, а питање је да ли ће у новембру, када би имало смисла радити
ребаланс, слика о буџетским кретањима бити довољно јасна. Важније је да се снаге усмере на
актуелне мере за фискалну консолидацију и буџет за 2014. годину, јер ће то бити сврсисходније
– рекао је Вучковић.
А. Микавица
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Simens-zaposljava-nove-radnike.sr.html

Сименс запошљава нове раднике
Суботичкој фабрици извоз генератора за ветроелектране донеће 156, а већ у 2016. години око
300 милиона евра
Суботица – „Сименс” планира да у својој фабрици генератора за ветроелекране у Суботици
удвостручи број запослених и започне нову производњу у наредних пет година, најавио је јуче
генерални директор те компаније у Србији Тихомир Рајлић.
Рајлић је на обележавању десет година рада „Сименсове” фабрике у Суботици казао да је у тој
фабрици тренутно запослено 700 радника и да ће до краја септембра бити запослено још 90.
„План је да се производња прошири почетком производње електромотора за шинска возила”,
казао је он.
Навео је и да ће фабрика у Суботици ове године извести генераторе вредне 156 милиона евра, а
да је план да се у 2016. години извоз удвостручи – на око 300 милиона евра.
Рајлић је подсетио и да се половина од генератора произведених у Србији извози у ЕУ, а
остатак у САД, као и да свака четврта ветрењача у Европи има генератор направљен у
Суботици.
Он је најавио и да ће „Сименс” малим и средњим предузећима из Србије понудити да за
фабрику у Суботици испоручују 80 компоненти. „То је посао вредан једну милијарду динара
(око 10 милиона евра) годишње”, казао је Рајлић и додао да ће у октобру представити ту
понуду.
Министарка енергетике Србије Зорана Михајловић казала је да Влада Србије мора да учини све
да побољша пословну климу како би се инвеститорима, као што је „Сименс”, омогућило да
улажу у српску привреду и добро послују.
Бета
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Nizi-nameti-na-rad-nisu-smak-sveta.sr.html

Нижи намети на рад нису смак света
Србија месечно губи по 19.000 радних места зато што су порези и доприноси на зараде
запослених огромни, тврде привредници
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Иако постоји општа сагласност да ће најављено смањење пореза на рад довести до раста
запослености у Србији, поставља се питање – шта док се то не догоди. Односно, да ли то што је
Саша Радуловић, нови министар привреде, најавио мање намете за послодавце значи да ће
доћи до повећања неких других пореза? Уколико се изгуби тај део буџетских прихода, на који
начин ће та рупа у јавним финансијама бити попуњена?
Рачуница Данице Поповић, професорке Економског факултета у Београду, коју је изнела у
емисији „Утисак недеље”, казује да би смањење пореза на зараде од 30 одсто направило мањак
у буџету од чак 200 милијарди динара. Има ли Србија простора да у овом тренутку толико
смањи пореске приходе?
У Фискалном савету процењују да је о томе веома тешко говорити док се не буду знале
конкретне бројке, односно за колико ће тачно порези на рад бити умањени. Кажу да очекују
разговоре са новим министрима и да ће потом дати свој став.
Милан Кнежевић, председник Асоцијације малих и средњих предузећа и власник „Модуса”,
каже за „Политику” да је нетачна теза по којој ће смањење пореза и доприноса на рад
драстично испразнити буџет.
– То са порезима једноставно не функционише тако. Србија месечно губи по 19.000 радних
места зато што су порези и доприноси огромни. И ако их не смањимо имаћемо још више
незапослених – тврди Кнежевић и додаје да 63 одсто, колико тренутно износе порези и
доприноси на зараде у Србији, нису једини трошкови које послодавци сносе.
– Ту је боловање до месец дана које иде на терет послодавца, затим топли оброк, регрес и
превоз радника, па отпремнине у случају отказа или пензије и на крају плаћање пенала
уколико немате услова да запослите особе са инвалидитетом. Када се све то сабере, на један
динар дохотка раднику, ми платимо 1,3 динара обавеза према држави – наводи он, додајући да
би, уколико се смање порези и доприноси, један број послодаваца подигао плате запосленима.
– Ја ћу, на пример, тако урадити у текстилној индустрији. Друго, они који део зараде исплаћују
радницима на руке, прећи ће у легалне токове пословања и кренуће општа борба против сиве
економије – каже Кнежевић.
Према његовим речима, то су идеје и новог министра привреде, којем је, како каже, јасно да
нема развоја српске економије уколико се не ураде три ствари.
– Најпре смањење пореза и доприноса, затим превођење пословања из сиве зоне у легалне
токове и ригидна борба против сиве економије и црног тржишта. Буџет би се тиме напунио и
надокнадио то што су порези и доприноси смањени. Осим тога, могуће је повећати порез на
имовину, на трговину, па и подићи нижу границу ПДВ-а која сада износи осам одсто –
закључује Кнежевић.
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Ни економиста Александар Стевановић не страхује да ће настати велика рупа у буџету уколико
се смање намети на рад. Јер, како каже, могло би да уследи повећање других прилива у буџет.
– Ту пре свега мислим на повећање пореза на имовину и акцизе. Очекује се и да ће они који
раде на црно ући у систем и онда и они почети да пуне буџет. Значи, нема дилеме да ће
смањење пореза и доприноса смањити прилив новца из тог извора, али појавиће се други, па не
очекујем мањак у буџету. Стога дајем пуну подршку овој мери – каже Стевановић.
Треба, ипак, бити искрен па рећи да је смањење пореза и доприноса само једна страна приче и
да га мора пратити низ реформи. Јер на висину фискалног оптерећења зарада највише утичу
доприноси за обавезно социјално осигурање, који чине око четири петине укупног намета на
плате. Стога је нужно да се спроведе и реформа у пензионом и здравственом осигурању.
Истовремено, неопходно је да дође и до промене радног законодавства која би омогућила
послодавцима да број запослених прилагођавају обиму пословања, односно једноставније
запошљавање, али и отпуштање.
Колико предузетнику, толико и држави
Од пореза и доприноса на плате радника још су већи намети за предузетнике и
пољопривреднике који сами себи исплаћују зараде.
– На исплаћену зараду од 40.000 динара предузетник за себе плаћа 34.521 динар пореза и
доприноса што је 86,31 одсто нето зараде. Ако се овоме дода и 10 одсто пореза на исказану
добит на крају пословне године, под претпоставком да ће она износити само 480.000 динара
годишње, добија се невероватно захватање од 96,31 одсто. Значи, колико предузетнику и
пољопривреднику, толико и држави – наводе у сомборском Општем удружењу предузетника,
чланици Уније послодаваца.
С. Деспотовић
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/opstine_da_se_spreme_za_otpustanja.4.html?news_id=267450

У СКГО забринути због најаве смањења пореза на зараде, послодавци поручују да је то
неминовно

Општине да се спреме за отпуштања
АУТОР: Љ. БУКВИЋ
Београд - Најава новог министра привреде Саше Радуловића да ће реформисана Влада
наставити са пореском реформом коју је почео бивши министар Млађан Динкић, односно да ће
порези на зараде и доприносе бити смањени - добра је вест за привреду, али не и за локалне
самоуправе које ће у првом налету, највероватније морати да се прилагоде и то тако што ће
скресати трошкове, пре свега, смањити број запослених.
Смањење пореза на зараде, наиме, највише погађа општине које овим наметом пуне и до 50
одсто свог буџета, тако да су представници локалних самоуправа забринути шта ће бити са
њима ако дође до нових смањења пореза.
Председник Сталне конференције градова и општина Саша Пауновић каже за Данас да је у
последњих годину дана укинуто неколико великих прихода општинама и напомиње да ће,
уколико се обистине најаве и порези на зараде смање за, на пример, трећину како се последњих
дана помињало, то бити катастрофа за локалне самоуправе, јер ће њихови буџети бити
смањени за 30 одсто. „Порези на зараде чине 40 до 50 одсто буџета локалних самоуправа, они
су сада 15 до 17 одсто мањи него раније, а када почетком наредне године буде укинута и такса за
грађевинско земљиште, то ће на смањење буџета утицати са додатних 10 одсто“, истиче
Пауновић. Суштина последњих пореских реформи била је, тврди Пауновић, да држава повећа
своје приходе, а смањи приходе локалних самоуправа.
Од пореза на зараде, који је сада 10 одсто, 80 одсто прихода иде општинама, док се 20 одсто
издваја за Републику. Пауновић каже да би они радо прихватили смањење пореза на зараду
када би држава пристала и одрекла се својих 20 одсто или чак и на веће смањење, уколико би
та рупа у општинским буџетима била надокнађена неким другим доприносима. Проблем је,
између осталог, напомиње он, и то што су општине у претходном периоду услед раста прихода
због финансијске децентрализације, добиле и нове надлежности које захтевају финансирање, а
новца је све мање и мање.
Милан Кнежевић, потпредседник Асоцијације малих и средњих предузећа, каже за наш лист да
локалне самоуправе морају да буду спремне за рационализацију. „Општине морају да смање
број запослених за 30 одсто, да укину бар 30 одсто трошкова за јавне набавке, укину неке
агенције, рационализују потрошњу“, напомиње Кнежевић.
Директор Уније послодаваца Србије Драгољуб Рајић каже за Данас да порези на зараде нису
толики проблем привреди, као што су доприноси, јер послодавац на сваких 100 динара по
запосленом плаћа 64 динара доприноса у просеку. Рајић, међутим, напомиње да општине
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најпре морају да се суоче са опсежним реформама. „Последњих недеља имали смо примедбе на
јако високе таксе у појединим општинама, као што су оне за грађевинско земљиште. Потом,
фирмарине су за нека велика предузећа подигнуте три до чак 10 пута“, истиче наш саговорник.
Рајић се слаже да локалне самоуправе морају да се реформишу, најпре тако што ће смањити
број запослених и наводи пример Аустрије. „Тамо један чиновник иде на 1.000 становника, код
нас је у локалним самоуправама отприлике запослено 60.000 људи, то значи седам до осам
људи на 1.000 грађана“, каже он.
Док у развијеним европским општинама, наводи он, челници најпре направе план шта треба
урадити, у који објекат или пут уложити, па тек онда праве буџет, код нас се ради наопако. „У
нашим општинама махом не постоје електронски сервиси, а свега 30 до 35 одсто људи, и то
оних на шалтерима, ради пуно радно време, док остали чиновници по канцеларија углавном
раде упола мање. Када се код нас прави буџет, полази се од тога колико новца треба за плате и
остале трошкове запослених“, напомиње Рајић. Он каже да читав јавни сектор укључујући и
локалне самоуправе у Србији треба реформисати јер још увек функционишу по принципу
„касаба“. „Свака локална самоуправа мораће у будућности да функционише као приватно
предузеће. Ситуација је сада таква да у већини влада самовоља, у некима привреда готово да не
постоји јер су сви у токовима сиве економије“, истиче Рајић.
Траже састанак са министрима
СКГО је позвао на састанак ресорне министре привреде, финансија и локалне самоуправе, како
би „заједнички размотрили идеје из Владе“ и нашли решење које ће омогућити привредни
развој а неће бити на штету финансирања градова и општина. Градоначелници и председници
општина 22 града и општине ће тим поводом наредне седмице одржати и седницу
Председништва.
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/orbovic_trazi_sastanak_sa_vucicem.4.html?news_id=267442

Орбовић тражи састанак са Вучићем
АУТОР: БЕТА
Београд - Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић затражио је
састанак са првим потпредседником Владе Србије Александром Вучићем поводом најављених
измена Закона о раду.
Орбовић у отвореном писму Вучићу наводи да би благовремени социјални дијалог око тог
изузетно важног закона за раднике био најбољи пут за добра и одржива решења. На том
састанку би, како се истиче, Вучић упознао синдикат о правцима реформи и измена Закона о
раду, као и даље реформе система пензијског и инвалидског осигурања, а први потпредседник
Владе Србије би могао да чује ставове и проблемима запослених и синдиката.
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zastitnik_gradjana_podrzao_smanjenje_nameta_na_rad.4.html?news_id=267
441

Заштитник грађана подржао смањење
намета на рад
АУТОР: БЕТА
Београд - Заштитник грађана Саша Јанковић подржао је план министра привреде Саше
Радуловића да је неопходно снизити стопу доприноса и других намета на послодавце,
саопштила је канцеларија Заштитника грађана. На састанку у Министарству привреде
Радуловић и Јанковић су се сложили да се мора престати са толеранцијом на црном тржишту
рада и успоставити апсолутна финансијска дисциплина у плаћању доприноса за пензијско и
здравствено осигурање.
Неплаћање доприноса је кршење права радника, али и интереса савесних послодаваца и
равноправности на тржишту, наводи се у саопштењу. Радуловић и Јанковић су, додаје се,
закључили да обавезе према јавним фондовима треба учинити примереним и пословно
исплативим, а избегавање тих обавеза најоштрије санкционисати и сузбијати преко
инспекцијских органа.
Министар Радуловић је оценио да многи послодавци избегавају плаћање доприноса, између
осталог и због тога што је њихова стопа економски неодрживо висока, на шта је заштитник
грађана, наводи се, већ упозоравао у годишњим извештајима Народној скупштини. У
саопштењу се истиче да десетине хиљада радника у Србији ради без здравственог осигурања и
уплата пензијског стажа, „иако је то њихово законом загарантовано право, а надлежни
државни органи то толеришу“. Додаје се да њихови послодавци учествују у тржишној утакмици
у којој имају незакониту предност у односу на предузећа која измирују своје обавезе према
радницима.
„Појединим таквим предузећима Влада је „опраштала‟ пореске и друге дугове, а радницима
административно „спајала стаж‟ без јасног основа и критеријума, на шта је више пута указивао
Заштитник грађана и реаговао Уставни суд“, саопштено је.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/za-svakog-radnika-traze-9000-evra-kredita

За сваког радника траже 9.000 евра кредита
Проблем вишка 100.000 или 150.000 запослених у јавном сектору, који укључује и
јавна предузећа, могао би се решити тако што би се ти радници пребацили у
приватна предузећа, предлажу послодавци Србије.
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Новац који држава даје за оне што су на њеним јаслама био би ослобођен и уливен у фонд из
којег би приватници добијали повољне кредите, помоћу којих би, уз стриктну контролу
државе, могли да запошљавају вишак из државних предузећа. У Унији послодваца Србије кажу
да би око 23.000 приватних предузећа, под тим условима, могло у овом тренутку да прими
прекобројне из јавног сектора.
– Радно место у јавном сектору Србију кошта око 9.000 евра, што укључује све трошкове
његовог одржавања, а тај би се новац одвајао у фонд из којег би се расписивали програми за
приватне компаније. Оне би вишкове запослиле, под условом да добију тих 9.000 евра по
раднику, као кредит са 0,5 до 1 посто камате на три, пет или седам година. Србија има око
105.000 привредних друштава и предузетника, а од тога око 28.000 квалитетних, од чега њих
18.000 нема неку знатну имовину и средства за гаранције у подизању кредита, а здрави су,
добро послују. Када се на тих 18.000 дода и око 5.000 предузећа из страних инвестиција, имамо
потенцијал од 23.000 предузећа која би аплицирала за средства из поменутог фонда –
објашњава у разговору за “Дневник” директор Уније послодаваца Србије Драгољуб Рајић,
наводећи да то није нови модел и да је примењен у Словачкој, Чешкој и Пољској, где је дао
одличне резултате. – Тамошње приватне компаније су узимале те људе, који ипак имају радно
искуство, иако су многи били преквалификовани. Добијали су новац из фонда, и није било
кашњења у њиховом враћању, те је за три или четири године та обавеза измирена. Вишак
запослених је пребачен у приватни сектор, где је постао продуктиван, а држава је ослободила
по сваком радном месту, у нашем случају, 9.000 евра, које је могла да даље улаже у неки
развојни фонд, да гради путеве, школе...
Рајић напомиње да би у том програму морала бити само предузећа која послују стабилно,
окренута су извозу и развоју. За добијање кредита био би им постављен услов да морају
одређено време да задрже све које су примили. Предузетници би искористили тај новац за
опрему, запослени би радили у приватном сектору, а држава би опет добила та средства, вели
он.
Послодавци су овај предлог послали Влади Србије и чекају повратну реакцију. Фискални савет
процењује да је само у здравству и школству вишак око 20.000 запослених, а прекобројно је
5.000 чиновника. Србија је негативни рекордер у источној Европи по издвајањима за
запослене у јавном сектору, са преко 12 одсто БДП-а, што је неодрживо и за приватни сектор,
који клеца, и као крајњи резултат имамо незапосленост од 25 одсто, указују у Фискалном
савезу.
Процењује се да у Србији из државне касе плату прима готово сваки трећи запослени или око
550.000 људи, али се заправо не зна прецизно колико је људи у јавном сектору. Регистар би
требало да буде готов до краја септембра, а садржаће податке о броју људи у државној управи и
њиховим зарадама.
С. Глушчевић
Америчка вин-вин комбинација
– То Американци зову вин-вин комбинацијом, у којој сви добијају. У супротном, биће
исплаћене отпремнине људима, а они ће их потрошити за две-три године. Свега је 3,5 одсто
оних којима су исплаћиване отпремнине у претходних неколико година покушало да оснује
фирму, а тек свака трећа фирма је опстала – подсећа Рајић и оцењује да је идеја УПС заправо
суштинска реиндустријализација Србије. – Све друго што можемо да чујемо о
реиндустријализацији од политичара и економских експерта су Потемкинова села, која
коштају и 20 милијарди евра, којих немамо.
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http://www.dnevnik.rs/drustvo/gazde-se-tesko-hvataju-za-dzep

Газде се тешко хватају за џеп
Незапосленост приморава грађане да раде било шта и да за услове и не питају.
Управо због тога, али и због чињенице да многи државни органи не раде свој
посао, данас се у Србији навелико злоупотребљава пробни рад и волонтирање.
Уместо да се и једно и друго обавља по закону који до танчина прописује шта се под пробним
радом и волонтирањем подразумева као и које су казне ако се то не поштује, све је препуштено
бахатим послодавцима који користе несрећу армије незапослених.
Једноставно, незапослени не знају ни своја права нити се распитују пре него што прихвате било
какав посао од газде за којег ће радити. Они наивно верују на реч послодаваца да ће наредних
неколико месеци бити на пробном раду, па ће тек након тога он одлучити да ли ће их задржати.
По правилу, они им више не требају, већ на њихово место поново прима новог радника који ће
проћи исто као и његов претходник. Тако има послодаваца који годинама немају пријављене
раднике иако су за то време многи код њих пробно радили, а нити су плаћени нити су били
пријављени. Тржишна инспекција контролише послодавце веома ретко и по правилу на терен
излази само по пријавама. Уколико инспектор рада затекне непријављеног радника, а он не
мари да ли је реч о пробном или неком другом раду, он га новчано кажњава од 400 до 500
хиљада и одређује му рок до када мора пријавити радника. Да ли се и како контролише да ли је
послодавац исправио неправилности које су код њега установљене не зна се.
Оно што би сваки радник морао да зна јесте да је пробни рад исти као и сваки други. Наиме, ни
на пробни рад се не пристаје без уговора, јер само уговор о пробном раду омогућава обраћање
инспекцији или покретање приватне тужбе. Без конкретног доказа нема ништа јер оно што
газда обећа усмено нигде се не признаје и не рачуна. Председник Друштва за борбу против
превара Саша Прибићевић оцењује да је једини начин да се радници заштите уговор који је
обавезан и за пробни рад, који не може бити дужи од пола године. Он истиче да се дешава да
људи раде месецима, а од зарада виде само пар хиљада динара и на крају добијају отказ, а то
што нису добили обећану плату никог, па ни инспекцију рада, не занима.
Злоупотреба има и код волонтирања. Иако Закон о волонтирању предвиђа да волонтери морају
да буду упознати са условима и активностима које ће обављати, да о томе мора добити писмено
обавштење, да има право на накнаду уговорених трошкова и право на одмор у току
волонтирања, као и дневну паузу чија дужина мора бити наведена у уговору, у пракси је
ситуација сасвим другачија. Већина волонотера не добија ни динара, па чак ни од богатијих
компанија. Код нас се волонтирање сматра бесплатним добровољним радом и мало је оних
којима пада на памет да исплаћују законску зараду волонтерима. Како је Министарство рада,
запошљавања и социјалне политике у обавези да води евиденцију о организаторима
волонтирања, онда је оно и у обавези да проверава да ли се права волонтера поштују.
Евиденција се води на основу пријаве за упис у евиденцију о организаорима волонтирања и тек
по добијају овог документа неко може да прими волонтера. Чак је Закон о волонтирању
предвидео и прекршајну одговорност за послодавце који приме волонтера а не пријаве се у
званичну евиднецију о волонтирању. Но, очигледно да су законска права и обавезе мртва слова
на папиру , јер у пракси је веома мало, част изузецима, послодаваца који то поштују.
Љ. Малешевић
Радници криви јер не знају своја права
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Тек када се више радника “опече” и ради неколико месеци без динара и на крају опет тражи
посао, јавност о томе буде обавештена. Појединачни случајеви се нигде не бележе, а у
Инспекцији рада Србије објашњавају да део кривице због такве судбине сносе и сами радници.
Јер они истичу да радници треба да знају да не треба да почињу с радом без склопљеног
уговора, макар то био и пробни рад.
- Када се пријаве за неки посао, радници морају знати да је послодавац у обавези да потпише
уговор о раду и са радником на одређено време који садржи клаузулу о пробном раду. Такође,
послодавац је у обавези да уредно исплати радника на пробном раду према истим
критеријумима по којима плаћа и остале запослене, поручују из Инспекције рада додајући да је
довољно да их радници анонимно позову уколико газда с њима није склопио уговор.
Међутим, док се радници освесте и сазнају своја права и обавезе, од газде већ су добили отказ
јер им је пробни рад истекао. Шта даље и како наплатити оно што је урађено - одговора нема.
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