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Poreznici lek za loše gazde
Gordana Bulatović
Zaposleni kome poslodavac ne uplaćuje doprinose ne moţe svoje pravo da ostvari na sudu. Ovakve
tuţbe sudovi, naime, odbacuju.

(+) Kliknite za uvećanje
Većina onih kojima poslodavac ne uplaćuje poreze i doprinose, a u radnom su odnosu odlučuje da
ćuti, u strahu da će ostati i bez posla. O tome kako ubediti poslodavca da uplati doprinose zaposleni
razmišljaju tek kada prestanu da rade.
- Radila sam u firmi koja je vaţila za uspešnu. Kada je počela kriza, 2008. plate su počele da kasne, ali
smo bili ubeĎeni da nam uplaćuju poreze i doprinose jer smo dobijali isplatne listiće na kojim je
evidentirana naša bruto zarada. Slučajno smo otkrili smo da su 2009. i 2010. uplaćivani doprinosi kao
da primamo minimalac, a da naredne dve godine nisu ni uplaćivani. Prošle godine pokrenuli smo
pitanje doprinosa, jer nam se firma našla na listi najvećih poreskih duţnika.
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Deo nas je umesto uplaćenih doprinosa dobio otkaz - objašnjava za “Blic” Zoran Mitrinović iz
Beograda, koji je bez posla.
On je tada odlučio da protiv poslodavca podnese krivičnu prijavu, ali su ga iz suda uputili na PIO i
Poresku upravu.
- Šta imamo od toga što je poreska policija, po dojavi, podnela prijavu protiv poslodavca, kada nam
nisu uplaćeni doprinosi - kaţe Mitrinović.
S druge strane, kako za “Blic” objašnjavaju poreznici, oni čine sve da primoraju poslodavca da za
zaposlene uplate poreze i doprinose.
- Prijave protiv poslodavaca odmah kontrolišemo. Od marta prošle godine do danas postoji evidencija
za svakog pojedinačnog radnika. Za ranije godine to ne vidimo jer se podnosila zbirna prijava. S
obzirom na to da Poreska uprava postupak vodi po sluţbenoj duţnosti, a izuzetno po zahtevu stranke,
prijava se koristi kao jedan od indikatora za kontrolu obračuna i uplate doprinosa za sve zaposlene
ponaosob. Kada utvrdimo da poslodavac nije uplaćivao poreze i doprinose, donosimo rešenje i
nalaţemo uplatu. Ako i tada ne uplati, duţni smo da primenimo sva sredstva prinudne naplate navode poreznici.
Ipak, ima dosta prepreka da ostvare prinudnu naplatu skidanjem sredstava sa računa ili prodajom
imovine.
- To ne moţemo da činimo ako je usvojen plan reogranizacije, dogovoren reprogram, proglašen stečaj
i slično - ističu poreznici.

Neće državnu penziju
Kako “Blic” saznaje, sve više graĎana podnosi PIO fondu zahtev
za povraćaj doprinosa za PIO koji je uplaćivan uz njihovu
zaradu. Ovo je, ipak, nemoguće jer je iako svaki zaposleni
dobija bruto zaradu, obaveza da se deo nje uplati na račun PIO
jer je u pitanju obavezno osiguranje.

A nesavesni poslodavci se trude da usavrše modele prevara zaposlenih. Ima i slučajeva da nesavesne
gazde prodaju svoje firme, a da novi vlasnik odbija da prihvati obavezu plaćanja poreza i doprinosa
koje je zaposlenima ostao duţan stari gazda.
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- Stari gazda nas je lagao da će zaostale doprinose uplatiti čim dobije novac od prodaje firme. Danas
ga nema nigde, a novi vlasnik, koji je čitavu ekipu zaposlenu u firmi pre prodaje otpustio, ne ţeli sa
nama ni da razgovara o zaostalim obavezama. Ruke su nam vezane - kaţe za “Blic” Jovanka S. iz
Kragujevca, koja je danas bez posla, ali i bez uplaćenih doprinosa za višegodišnji rad u jednoj fabrici
metalnih proizvoda.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/585104/NEMA-ZAINTERESOVANIH-Neuspesna-prodaja-Fabrike-reznog-alata

NEMA ZAINTERESOVANIH Neuspešna
prodaja Fabrike reznog alata
Beta
Prvi pokušaj privatizacije Fabrike reznog alata (FRA) u Čačku nije uspeo jer nije bilo zainteresovnaih
kupaca, a drugi javni poziv za prodaju preduzeća u većinskom vlasništvu drţave biće objavljen za 15
dana, rekli su danas u fabrici.
Preduzeće koje je u procesu restruktuiranja, prodavalo se po početnoj ceni od 2,33 miliona dinara
koliko je iznosio drţavni paket akcija, a budući kupac biće u obavezi da izmiri dugovanja od oko 30
miliona evra.
Kako je rečeno u toj fabrici, drţava je spremna da se odrekne svojih potraţivanja u iznosu od oko 16
miliona evra, čime bi bio prepolovljen ukupan dug fabrike.
Za novu prodaju fabrika će biti ponuĎena po upola niţoj ceni u odnosu na prvu aukciju.
FRA je osnovna 1953. godine, trenutno zapošljava 578 radnika i nalazi se u grupi preduzeća u
restrukturiranju čiji su računi, odlukom Vlade Srbije, zaštićeni do 31. oktobra ove godine.
http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/585231/PLENIDBA-Izvrsitelji-iz-novosadskog-Stana-odneli-racunare-zbog-duga-zaplate

PLENIDBA Izvršitelji iz novosadskog "Stana"
odneli računare zbog duga za plate
A. Latas
Privatni izvšitelji danas su počeli da plene kompjutere iz JKP „Stan“, a dalje je na redu mehanizacija i
ostala imovina koje ima ovo preduzeće.
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Izrvšitelji uzimaju imovinu „Stana“ zbog podnetih tuţbi i izvršenja za isplatu zaostalih zarada skoro
90 odsto radnika „Stana“. U ovoj godini oko 270 radnika su od plata videli samo pola januarske i 75
odsto majske plate.
- Upravo nam odnose kompjutere iz kancelarije. Sad definitivno ne znam kako ćemo da
funkcionišemo. Ovo je raspad – rekao je jedan od radnika „Stana“.
Zoran Radosavljević, predsednik sindikata komunalaca, kaţe da se u ovom preduzeću dešava velika
sramota.
- Drţava sama pleni svoju imovinu! Još veća je sramota što su sve u „Stanu“ stvorili graĎani. Odnos
grada prema preduzeću mora značajno da se promeni i da se „Stan“ vrati u namenu za koju je
predviĎen, a ne da odnos administracije i pravih radnika bude pola-pola – izjavio je Radosavljević.
Izvršitelji su nedavno popisali svu pokretnu i nepokretnu imovinu - od automobila, dizalica, kamiona
do računara i klima ureĎaja. Kada sud proceni imovinu, kreće njena javna prodaja i „Stan“ bi tada
mogao da ostane bez svega što ima.
Tako bi Novi Sad mogao da ostane bez preduzeća koje se bavi odrţavanjem zgrada, odţaka i javne
rasvete. Plate u „Stanu“ su prvo kasnile, a sada su potpuno prestale da stiţu, dok je preduzeće
blokirano od 30. maja na iznos od 50.000.000 dinara.
Od tada im ni JKP „Informatika“ ne uplaćuje 30.000.000 dinara mesečno koje prikupi od
NovosaĎana za odţačarinu i odrţavanje stanova.
„Stanu“ nije lako ni sa bankama, Komercijalnoj banci su duţni 180 miliona dinara, a AIK Banci oko
30 miliona dinara. Zanimljivo je da te dugove kao i ranija dugovanja za porez od 190 miliona dinara i
doprinose „Stan“ posle reprogama trenutno redovno isplaćuje.
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Вучић опет најавио повећање плата и
пензија
Колика ће та повишица бити премијер ће знати у октобру, када се финализују преговори са
мисијом Међународног монетарног фонда
Александар Вучић: Питајте ММФ шта о нашим јавним финансијама мисли данас, а шта је
мислио пре неколико година (Фото Танјуг)
Плате и пензије биће веће. И тачка. Питање је само када, како и колико. Овим речима премијер
Александар Вучић обратио се новинарима након састанка са мисијом Међународног
монетарног фонда (ММФ), коју је предводио Џејмс Руф.
– И ММФ и Влада Републике Србије виде простор за повећање плата и пензија. Разликује се
само величина тог простора, али она није велика – казао је председник владе и додао да ће
разговори о повећању плата и пензија биће финализовани крајем октобра.
На почетку свог обраћања истакао је како се нада да му званичници Фонда неће замерити што
је неколико дана пре њих и пре завршетка преговора открио да је Србија успешно прошла
другу контролу програма из предострожности.
– Програм добро напредује. Србија је испунила све своје обавезе и због тога ћемо добити
позитивну оцену. То значи да смо, не само били штедљиви, него смо се и одговорно понашали
– казао је Вучић и додао да је Србија направила добру равнотежу између монетарне и
фискалне политике.
Међугодишња инфлација износи 1,1 одсто и упркос томе што свакодневно може да се чује да
све поскупљује, цене у Србији су стабилне, казао је премијер Вучић. Он је, ипак, додао и то да
би волео да је инфлација нешто већа, јер ће нам због нижег раста цена од очекиваног бруто
домаћи производ (БДП), односно све што привреда и грађани створе за годину дана, бити
реално мањи.
– Добра вест је да ће ММФ кориговати стопу привредног раста са нула на 0,5 одсто. Готово сам
сигуран да ћемо уз покретање друге високе пећи у „Железари”, уз производњу у Метанолскосирћетном комбинату у Кикинди и панчевачкој „Петрохемији” ове године забележити раст од
један одсто. У условима када се примењују мере фискалне консолидације то је изванредан
резултат – казао је премијер и додао да Србија може да се поноси озбиљношћу и доследношћу
у спровођењу аранжмана са Фондом.
Само због односа валута и чињенице да је долар нагло ојачао у односу на евро, што је утицало и
на раст наших укупних дуговања, резултати примене мера штедње, како је рекао, још се не виде
на јавном дугу.
Вучић је истакао да не жели да крије да је ММФ имао и неке примедбе, а реч је о капиталним
инвестицијама које су биле ниже од очекиваних. Влада је у том смислу затражила помоћ од
стручњака Фонда.
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– ММФ се залаже за приватизацију „Телекома” и Аеродрома „Никола Тесла”, јер сматра да би
то помогло економском бољитку Србије, а ми ћемо половину тог новца од приватизације
употребити за враћање раније узетих скупих зајмова – истакао је Вучић и закључио да су јавне
финансије Србије веома уређене, да имамо чисте рачуне и да ништа не кријемо испод црте.
– Питајте ММФ шта о нашим јавним финансијама мисли данас, а шта је мислио пре неколико
година – сугерисао је премијер новинарима.
Вучић је рекао и то да влада још нема решење за 17 предузећа у реструктурирању. У договору са
Фондом заштита од поверилаца за њих је продужена до маја 2016. године. Те фирме је назвао
„економским мртвацима или полумртвацима” и додао да претходне власти нису хтеле тим
проблемом да се баве. „Сада је на нама одговорност, и тај проблем ће морати да се реши, иако
су сви против тога, и директори у тим предузећима”, закључио је Вучић.
Он је истакао да се и број запослених у другом тромесечју повећао за нешто више од 71.000.
А. Телесковић
---------------------------------Не видим ни кило гаса
Србија се неће опредељивати ни за руски, ни за амерички или азербејџански гас, већ за онај
који буде најјефтинији. Дајте нам какав год хоћете гас, али ја још, што би народ рекао, нисам
видео ни кило гаса, рекао је Вучић.
Он је казао да ће Србија од следеће године почети проширење капацитета подземног
складишта гаса у Банатском Двору, како би обезбедила сигурно снабдевање гасом током целе
зиме. Према Вучићевим речима, док се експерти свађају који гас ћемо користити, све што
Србија добија од гаса је онај из Русије.
Он је подсетио да Србија има дуг од 300 милиона евра из претходног периода, који су како
каже оставили „ови генијалци”, а који ће држава морати да врати. „Али зато ’Србијагас’ не
дугује ниједан динар за текуће обавезе Русима за гас”, казао је Вучић.
---------------------------------Брчкање и бесплатни уџбеници
Коментаришући писање медија о томе како за нове уџбенике у просеку треба издвојити око 150
евра, Вучић је питао како то да нико није израчунао колико пара смо потрошили на летовање.
– У прошлости смо „бесплатне” уџбенике плаћали у ствари дупло скупље, па је дефицит
Београда био 21 одсто. Каква је то страшна држава која тражи да се купе књиге за децу. Ако је
то страшно, хајде онда да укинемо уџбенике и да сви идемо да се брчкамо – рекао је Вучић.
Додао је да због оних који су лагали да су књиге џабе и који су давали пензионерима по 4.000
динара на три-четири месеца да би куповали њихову љубав, држава сада мора више да узима
од тих истих пензионера.
---------------------------------Одлука о ванредним изборима до краја идућег месеца
Српски премијер Александар Вучић изјавио је јуче да је „лично склон” томе да се иде на
ванредне парламентарне изборе, али да ће одлуку донети до краја септембра. Објаснио је да би
по „атмосфери веома радо изабрао опцију избора” и да је лично томе склон, међутим, има
„само један проблем” и разлог против – за време избора готово у потпуности се заустави српска
економија и „то је тај државни интерес који говори против избора”.
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На поруке опозиције (лидера Демократске странке Бојана Пајтића) да ће, ако избори буду
расписани, бити изненађења, Вучић је одговорио: „Добро, изненадићу се”.Онда је додао да је то
област у којој нема изненађења и навео да су ту ствари јасне као што је на пример јасно да
Црвена звезда не може да победи Реал Мадрид или Челси...
„И није лопта округла како то људи говоре. Тако су и неке друге ствари у политици још мање
могуће”, додао је Вучић, наводећи да ништа није тако предвидљиво као резултат у политици.
Б. Б.
---------------------------------Премијер у септембру два пута у САД
Премијер Вучић најавио да ће у наредном периоду посетити САД, Русију и је Кину, те да од те
посете и разговора са кинеским премијером очекује доста доброг за Србију.
Вучић је јуче рекао, преноси Танјуг, да ће најпре 15. септембра отићи у билатералну посету
САД, током које ће разговарати са потпредседником Џозефом Бајденом, а 15 дана на позив
председника САД Барака Обаме касније највероватније ће присуствовати скупу 30 светских
лидера о Исламској држави и Идилу.
Потом ће, како је најавио, уследити велика посета Русији, затим учешће на самиту „16+1” у
Кини, па на крају и билатерална посета Кини, на позив кинеског премијера.
Рекао је да је веома почаствован позивом кинеског колеге, да мисли да ће доста доброг бити
урађено за Србију приликом те посете, не само пруга Београд–Будимпешта.
„Не волим да путујем далеко, јер ми се чини да сваки пут када одем нешто у овој земљи се
догоди, нека чудна кампања крене. Као да неко гледа када ћу да напустим ваздушни простор”,
рекао је Вучић.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/godinama_bez_plata_i_knjizica.4.html?news_id=306919

Novi protest radnika kragujevačke Niskogradnje

Godinama bez plata i knjižica
AUTOR: Z.R.
Kragujevac - Radnici kragujevačkog javno komunalnog preduzeća Niskogradnja koji nisu rasporeĎeni
po drugim lokalnim firmama, i koji godinama unazad ne primaju zarade, zatraţili su na jučerašnjem
protestu u zgradi gradske uprave, ispred kabineta gradonačelnika Radomira Nikolića, da nadleţni u
lokalnoj samoupravi reše njihov socijalno-radni status.
Iako su im lokalni zvaničnici obećali da će uskoro biti obavešteni o stavu grada, radnici su odlučili da
proteste ispred kabineta gradonačelnika organizuju svakodnevno, sve do konačnog rešenja njihovog
statusa. Prema rečima Milana Jovića, njihovog predstavnika, ima radnika Niskogradnje koji čak tri
godine nisu primili zarade. Nakon propasti tog preduzeća, u decembru 2012., većinu radnika radnike
te firme za izgradnju i odrţavanje saobraćajnica, zajedno sa opremom i delatnošću, preuzeli su
"Čistoća", "Parking servis", "Javno stambeno", "Gradska stambena agencija" i druga kragujevačka
javna preduzeća. Od marta ove godine, deo radnika više nije bio potreban tim preduzećima, te su
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vraćeni u Niskogradnju koja postoji samo na papiru. U još gorem poloţaju od vraćenih, nalazi se 16
radnika Niskogradnje koje krajem 2012. niko nije preuzeo, i koji od tada nisu primili nijednu platu,
niti su im overene zdravstvene knjiţice. Predstavnici zaposlenih u tom preduzeću tvrde da ti radnici,
zajedno sa svojim porodicama, i bukvalno gladuju.
Radnici Niskogradnje su u više navrata u minule dve i po godine protestima pokušavali da reše svoj
status, ali su od nadleţnih dobijali samo obećanja.
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vucic_povecanje_plata_i_penzija_ce_biti_tacka.4.html?news_id=306920

Premijer očekuje pozitivnu ocenu od Međunarodnog monetarnog fonda

Vučić: Povećanje plata i penzija će biti. Tačka.
* Neophodne promene u radu Poreske uprave, skandalozno je da većina kafića ne izdaje fiskalne
račune * Najveći problem srpske ekonomije su preduzeća u restrukturiranju koja su zapravo
bankrotirane firme * Ako graĎani i sirotinja moraju da plaćaju struju, moraće i tajkuni
AUTOR: M. N. S.
Beograd - Srbija je ispunila ispunila svoje obaveze iz programa MMF-a i verujem da ćemo nakon
druge revizije koja je u toku dobiti pozitivnu ocenu. To znači da smo dobro radili i dobro se ponašali,
odgovorno preduzimali vaţne korake.
O tome svedoči dobar balans fiskalne i monetarne politike uz nisku inflaciju - rekao je juče na
konferenciji za novinare premijer Srbije Aleksandar Vučić i priznao da bi više voleo da je inflacija bila
nešto veća i da imamo veći rast BDP-a, ali i da je uveren da će ta finansijska institucija promeniti
svoju procenu za 2015. i da će ona umesto minus jedan, koliko je iznosila na početku godine biti
preinačena u očekivanja privrednog rasta od 0,5 odsto.
Vučić očekuje da će dalji podsticaj srpskoj privredi biti pokretanje druge peći u ţelezari Smederevo,
vraćanje proizvodnje u Metanolsko-sirćetnom kombinatu iz Kikinde i pospešivanje proizvodnje u
Azotari.
Istovremeno, premijer je najavio velike promene u radu Poreske uprave, ocenjujući da je neverovatno
da se u vreme krize otvaraju kafići i restorani, što je divna vest, ali je skandalozno to da nijedan od
njih ne izdaje fiskalni račun čime smanjuje prihode budţeta. On je rekao da sve ono što vlada danas
radi - čini zato da bi ljudi u zemlji za dve ili tri godine ţiveli mnogo bolje. Tvrdi da su javne finansije
Srbije sada veoma ureĎene, da su papiri čisti, da ništa nije "ispod linije" i da se za svaki dinar zna gde
je.
- Naše javne finansije danas izgledaju i ureĎene su kao javne finansije u veoma razvijenim zapadnoevropskim zemljama, a ne kao javne finansije koje podsećaju na Srbiju od 2013. ili 2012. ili 2008,
2009. ili neke druge godine - kazao je Vučić i naglasio da ukoliko ţelimo ozbiljnu drţavu, 2016. i 2017.
moraćemo da smanjujemo deficit budţeta i da stvorimo efikasniju javnu upravu.
Vučić je potvrdio da će razgovori sa MMF o povećanju plata i penzija biti finalizovani do kraja
oktobra.
- Povećanje plata i penzija će biti. Tačka. Konačna odluka o tome biće doneta nakon poslednje
ovogodišnje revizije sporazuma, u oktobru. Ja sam vrlo konzervativan po tom pitanju i ne prihvatam
preoptimistične prognoze, ali će Srbija imati povećanje plata i penzija jer je za to stvoren prostor 9

rekao je i dodao da će odluku o tome doneti Vlada, a sa MMF-om će saradnja biti nastavljena i posle
toga.
Prema njegovim rečima, preduzeća u restrukturiranju su zapravo bankrotirane firme, a 17 njih kojima
je proces privatizacije odloţen na još godinu dana, najveći su problem u Srbiji. U tim firmama je i
najveći broj zaposlenih, a nijedan od direktora tih preduzeća ne ţeli da drţava reši njihove probleme,
jer ţele da nastave da vode ta preduzeća, da ne plaćaju obaveze, da uvek mogu da reketiraju drţavu i
da kaţu: "ako nam to ne uradite, mi ćemo na neki autoput".
Vučić je istakao i da drţava sada vraća stare dugove, dok se tekuće obaveze izmiruju redovno.
- Srbijagas iz tekućeg poslovanja danas ne duguje ni dinar. Sve Rusima plaća na vreme. Ali dugujemo
od ranije 300 miliona evra, i preko Petrohemije i preko Srbijagasa, a to su nam "stručnjaci" ostavili rekao je premijer.
Na novinarsko pitanje da li će Srpska fabrika stakla biti isključena struja zbog neizmirenih obaveza
prema EPS-u, Vučić je podsetio da ta paraćinska firma duguje gotovo tri miliona evra za električnu
energiju i 20 miliona evra za gas.
- Drţava će se ponašati u skladu sa zakonom - ili će naplatiti sve, ili će isključivati te energente.
Vlasnik te fabrike, inače, obmanjuje javnost kada kaţe da drţava ima 50 odsto akcija. Zapravo, 90
odsto kapitala ima Cvetan Vasilev. Ali, tu se dogaĎa čitava politička hajka, u koju su uključeni neki
lokalni predstavnici pojedinih beznačajnih lokalnih stranaka koje bi ponovo da budu značajne ocenio je Vučić, poručivši i da lično obećava da zbog tog slučaja neće biti blokiran auto-put, što je
najavljivano iz te fabrike.
On veruje da ta privatna kompanija isplatiti obaveze prema drţavi a radnicima poručuje da su u vladi
uvek spremni da razgovaraju sa njima.
- Sve što moţemo da pomognemo hoćemo, sve što su do sada imali, imali su zahvaljujući velikoj
pomoći vlade, ali struja i gas moraju da se plaćaju i drţava mora da ima isti tretman prema svima. Kao
što graĎani i sirotinja plaćaju struju, tako i tajkuni moraju da je plaćaju. A još jednom im ponavljam nemojte da sanjate da zauzimate auto-put. To nećete dok sam ţiv. Ko god tako da misli, cela DS, svi
zajedno... Ili ćete da ga zaustavite i onda idemo na izbore odmah, da pobedite - rekao je Vučić.
Nismo videli američki gas
U ovom trenutku nije potrebno da se iko opredeljuje za ruski ili američki gas, niti je to pitanje da
smo više naklonjeni Rusima ili Amerikancima. Još nismo videli niti gas iz Azerbejdţana, niti iz
Rusije preko Turskog toka, ni sa Krka, niti znamo da li će da ga bude - rekao je ali i najavio
proširenje skladišta Banatski dvor sa sadašnjih 450 miliona na milijardu kubika, što će obezbediti
čitavu zimsku sezonu.
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/umanjene_penzije_i_za_one_koji_su_potpisali_sporazum.4.html?news_id=30
6918

Radnici koji su po socijalnom programu napustili firme oštećeni novim zakonom o PIO

Umanjene penzije i za one koji su potpisali
sporazum
* Radnici koji su 2011. prihvatili da penziju sačekaju na birou za nezaposlene po novom Zakonu o PIO
sada ne ispunjavaju uslove za puni iznos
AUTOR: Z.R.
Kragujevac - Udruţenje "Opcija pet", koje okuplja bivše radnike Zastave, Prve petoletke, 14. oktobra,
Goše, Magnohroma, Kablova i drugih srpskih fabrika, koji su prihvatili da dobrovoljno napuste radna
mesta 2011., uz opciju iz socijalnog programa "pet godina do penzije", započeli su juče u Kragujevcu,
Kruševcu, Trsteniku, Kraljevu i još nekim gradovima, prikupljanje potpisa za pokretanje inicijative o
izmenama i dopunama aktuelnog Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju.
Te izmene, ističu u Udruţenju "Opcija pet", treba da omoguće da prekobrojni srpski radnici ostvare
pravo na punu penziju koju im je prilikom potpisivanja socijalnog programa sa svojim fabrikama, a
nakon ispunjenja prvog uslova za penzionisanje, garantovala tadašnja republička Vlada. Naime,
sadašnja administracija, retroaktivnom primenom novog Zakona o PIO, ta mogućnost više ne postoji,
a nasuprot potpisanom sporazumu, radnicima koji su se tada izjasnili da penziju, do koje su imali
najviše pet godina, dočekaju na birou za nezaposlene, trajno će biti umanjene prinadleţnosti i za više
od 20 odsto, ukoliko nisu napunili 65 godina ţivota.
- Retroaktivna primena Zakona o PIO je neustavna i oštetila je više hiljada radnika širom Srbije.
Očekujem da ćemo do petka da prikupimo 3.000 radničkih potpisa, koliko je potrebno da inicijativa o
izmenama i dopunama Zakona o PIO uĎe u skupštinsku proceduru - kaţe za naš list predsednik
Udruţenja "Opcija pet", uz napomenu da su oštećeni radnici spremni da, ukoliko se ovde ne izbore za
svoja prava, pravdu potraţe i pred MeĎunarodnim sudom u Strazburu.
On tvrdi da će predstavnici Udruţenja "Opcija pet" u septembru, odnosno neposredno nakon odlaska
Misije MMF-a iz Beograda, ponovo razgovarati sa nadleţnima u Ministarstvu rada i socijalne politike
koje je, kako tvrde, najodgovornije za njihove trenutne nedaće.
Podsetimo da su prekobrojni radnici domaćih fabrika koji su 2011. napustili radna mesta uz opciju iz
socijalnog programa "pet godina do penzije" do sada u više navrata protestovali u Kragujevcu i drugim
gradovima. Oni su zahtevali od nadleţnih da odrţe obećanje koje im je dala prethodna vlada, da u
njihovom slučaju neće vaţiti eventualne promene radnog zakonodavstva. Traţili su, tim povodom,
razgovor sa predsednikom Tomislavom Nikolićem, premijerom Aleksandrom Vučićem i ministrom
rada Aleksandrom Vulinom, ali niko od njih nije ţeleo da se sastane sa njima.
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http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/zabraniti_ugovore_da_odredjeno.55.html?news_id=306905

Ne stišava se reakcija sindikata zbog predstojeće racionalizacije u obrazovanju, direktori škola
reaguju na prozivke

Zabraniti ugovore da određeno
AUTOR: V. ANDRIĆ
Unija sindikata prosvetnih radnika zatraţila je od Ministarstva prosvete da povuče izmenjene
pravilnike o finansiranju osnovnih i srednjih škola, odnosno da primenu novih pravila odloţi do
školske 2016-17. godine. Taj sindikat u pismu ministru prosvete ukazuje da će novi pravilnici izazvati
pometnju u školama, jer su u meĎuvremenu završena bodovanja zaposlenih koji su proglašeni
tehnološkim viškovima.
S druge strane, Sindikat radnika u prosveti Srbije zahteva od Ministarstva da zabrani direktorima
škola da produţavaju ugovore na odreĎeno vreme onima koji su radili u protekloj školskoj godini i da
ne sklapaju ugovore sa novim radnicima. U tom sindikatu kaţu da mnogi direktori škola već sada na
ovaj način ubacuju u sistem nove radnike.
Reagujući na tvrdnje sindikata, Vlade Ţivanović, predsednik Aktiva direktora uţičkih osnovnih škola,
kaţe za Danas da je reč o paušalnim ocenama koje bacaju ljagu na sve direktore škola.
- Ovakav način rešavanja problema tehnoloških viškova nije dobar. Vi morate da primite zaposlenog
sa liste tehnoloških viškova na slobodno radno mesto iako niste zadovoljni njegovim radom, a
direktor škole je odgovoran za kvalitet rada. Nisu svi prosvetni radnici dobri, imate jedan procenat
ljudi koji ne zasluţuju da rade u prosveti, a sindikat po pravilu brani sve zaposlene. Neka sindikati
javno kaţu imena direktora za koje imaju saznanja da nisu radili po zakonu, umesto što izlaze sa
ocenama da su direktori krili slobodna radna mesta i primali ljude na odreĎeno - kaţe Ţivanović.
On dodaje da direktori nisu učestvovali u kreiranju posebnog kolektivnog ugovora već je on rezultat
dogovora sa sindikatima. Na pitanje da li je moguće da direktor škole radnika na odreĎeno vreme
ubaci u sistem preko liste tehnoloških viškova, Ţivanović kaţe su sve informacije o zaposlenima lako
proverljive i da inspekcija uvek moţe da reaguje, ako se tako nešto dogodi.
- Ne vidim zašto bi direktor škole ugroţavao svoj posao da bi nekome napravio ustupak na takav
način. Ponavljam, ako sindikat ima saznanja da je neko prekršio zakon neka kaţe ime i prezime tog
direktora, a inspekcija neka radi svoj posao - poručuje Ţivanović.
Razrešen Aleksandar Belić
Vlada Srbije razrešila je Aleksandra Belića duţnosti drţavnog sekretara u Ministarstvu prosvete,
nauke i tehnološkog razvoja, objavljeno je u najnovijem Sluţbenom glasniku. Kako Danas
nezvanično saznaje, Belića je smenio ministar prosvete SrĎan Verbić, dok Belić tvrdi da je razrešen
na sopstveni zahtev zbog prelaska na novu duţnost. On nije ţeleo da otkriva gde će nastaviti rad.
Pomoćnik ministra prosvete Milovan Šuvakov demantovao je za Danas pisanje pojedinih medija da
će zameniti Belića na mestu drţavnog sekretara.
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/srbija-u-programu-za-zaposljavanje-eu

Србија у програму за запошљавање ЕУ
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин
је, у име Владе Србије, потписао уговор о приступању Србије Програму ЕУ за
запошљавање и социјалне иновације - ЕаСИ.
У име Европске комисије уговор је потписала европска комесарка за запошљавање, социјална
питања и инклузију, Маријан Тајсен.
Како је саопштено, ЕаСИ програм је главни фонд Европске уније у области рада, запошљавања
и социјалне политике, који је отворен и за државе кандидате за чланство у ЕУ. Европска
комисија је директно препоручила Влади Србије приступање овом програму, у оквиру
преговора о приступању Србије ЕУ, саопштило је Министарство. Укупан буyет Програма за
период 2014-2020. износи 919,46 милиона евра.
Пограм ЕаСИ садржи компоненте: “Прогрес”, “Еурес” и “Микрофинансирање и социјално
предузетништво”, и све три су веома важне за нас. Србија има добре резултате у досадашњем
учешћу у програму “Прогрес” који подржава пројекте којима се обезбеђује већа усклађеност и
боља примена политика запошљавања, социјалне заштите и социјалног укључивања и услова
рада.
Компонента “Еурес” пружа подршку Европској мрежи послова, као интернет порталу на којем
се оглашавају радна места и потражња за радном снагом на нивоу целе ЕУ. Приступањем
ЕаСИ програму Србија би добила могућност да јача Националну службу за запошљавање у
погледу њене припреме за учешће у Европској мрежи послова.
Од посебног значаја за Србију је компонента “Микрофинансирање и социјално
предузетништво” која има за циљ да повећа доступност микрофинансирања осетљивим
групама и микро-предузећима и повећа приступ финансијским изворима за социјална
предузећа, наводи се у саопштењу.
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RTV
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/ravnopravnost-polova-u-penziji_631654.html

Ravnopravnost polova - u penziji
NOVI SAD
Od januara ove godine granica za odlazak u penziju za muškarce je 65 godina i 60
godina i 6 meseci za žene. Cilj je da se za naše buduće penzionerke ta granica povećava
svake godine za 6 meseci, kako bi se izjednačila sa granicom koja važi za muškarce.
To povećanje izazvalo je polemike u javnosti, izmeĎu ostalog, i zbog toga što je prosečan ţivotni vek u
Srbiji kraći.
Ilustracija morguefile.com
Po sadašnjoj računici, većina ljudi u Srbiji u penziji uţiva oko pet godina, o tome i uopšte pojmu
uţivanja u tim godinama, pričamo sa predsednikom sindikata "Nezavisnost" Branislavom Čankom.
http://www.rtv.rs/sr_lat/mladi/obrazovanje/srps-zabraniti-ugovore-sa-novim-radnicima_631483.html

SRPS: Zabraniti ugovore sa novim radnicima
BEOGRAD
Sindikat radnika u prosveti Srbije (SRPS) zatražio je danas od Ministarstva prosvete da
izda hitnu naredbu direktorima škola da ne produžuju ugovore na određeno vreme
radnicima koji su radili u prošloj školskoj godini, kao i da ne sklapaju nove ugovore.
Kako se navodi u saopštenju, mnogi direktori škola već sada sklapaju ugovore na odreĎeno vreme
"čime ubacuju u sistem nove radnike, ne čekajući liste viškova i potreba".
Prema oceni tog sindikata, zabranom produţetka starih ugovora i angaţovanja novih radnika u
prosveti, stvorila bi se mogućnost da u prvih 15-ak dana školske godine škole iskoriste objavljene liste
viškova i potreba i da sprovedu prvi krug preuzimanja.
"U isto vreme, radne grupe za praćenje viškova po školskim upravama morale bi već krajem nedelje
da započnu kontrolu lista i preuzimanja", naveo je Sindikat radnika u prosveti.
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Ranije je predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Jasna Janković izjavila da se na
listama o tehnološkim viškovima koje je objavilo Ministarstvo prosvete, nalaze nastavnici kojima
nedostaju časovi ili su izgubili punu normu.
Ona je dodala da bi do 26. avgusta trebalo da budu objavljene liste na kojima će biti precizirane
potrebe škola za novim profesorima.
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