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Запосли двоје и уштеди на порезу
С. Б.
Од наредне године подстицаји запошљавању нових радника важе и за мала, микро
предузећа и предузетнике. У том случају моћи ће да поврате 75 одсто дажбина, а толики
"попуст" имали само велики инвеститори

ПОДСТИЦАЈИ запошљавању нових радника од 2016. године важиће и за мала и микро
предузећа и предузетнике и то ако упосле појачање од најмање двоје запослених. У том
случају моћи ће да поврате 75 одсто пореза и доприноса. На толики "попуст" досад су могли да
рачунају само инвеститори који запосле најмање 100 људи. Ово предвиђају измене и допуне
закона о порезу на доходак грађана и о доприносима на обавезно социјално осигурање који су
тренутно пред посланицима Скупштине Србије.
И предузетници и мала и микро предузећа повраћај ће моћи да остваре све до краја 2017.
године. Новина је и што су постојеће повластице за нове раднике требало да важе до краја
јуна 2016. али ће и на њих послодавци моћи да рачунају годину и по дуже.
У случају нето плате од 25.000 динара, рачуница рачуновођа каже да укупни порези и
доприноси износе 15.124. Порезници би им вратили 11.908 динара. Ако послодавац
новозапосленима исплаћује "чистих" 40.000 динара, на порезе и доприносе даје укупно 24.114
динара. Држава ће му за "појачање" вратити 18.975.
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У Унији послодавца најављене измене поздрављају и верују да би могле да утичу на смањење
рада "на црно".
- Таква мера је могла да се донесе и раније - сматра Небојша Атанацковић, председник Уније
послодаваца. - Често смо скретали пажњу и тражили такве подстицаје. У Србији велики број
радника ради непријављено и на такве послодавце би оваква мера могла да делује. Треба
очекивати да ће запосленост статистички порасти. Да би, међутим, и физички се повећао број
радника, логика је другачија. Послодавац запошљава само оног ко му треба. Колико год да му
држава плати, он неће ангажовати непотребне раднике. Да би запосленост и реално расла,
мора да напредује привреда.
Подстицаји запошљавању и јесу једна од мера из Националног програма смањења сиве
економије. У Савезу рачуновођа Србије, међутим, упозоравају да за смањење нелегалнигх
токова ваља решити и неке друге проблеме.
- Ми се често бавимо и решавамо само последице, а не узрок - сматра Перо Шкобић,
генерални секретар Савеза. - Морамо да имамо добро финансијско извештавање. Треба нам
обрачун производње. То значи да се зна да од 100 метара штофа испадне 30 одела. А код нас
изађе десет одела, а 20 оде на црно тржиште. И ником ништа.
ШТА ТРЕБА ОД ПАПИРА
Да би остварили услове да поврате 75 одсто пореза и доприноса мала, микро предузећа и
предузетници морају да повећају број радника у односу на стање 31. октобра ове године.
Уколико прво запосле само једног, а тек онда другог радника, подстицаји ће важити од
момента упошљавања другог. У случају да су отпуштали раднике, на подстицаје могу да
рачунају тек када надмаше број са краја октобра.
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ПОЛЕМИКЕДр Горан Николић: Економска страна
старења
Срби примају пензију мањи број година због краћег животног века. Укупни расходи за
пензије у Србији ове године износиће 491 милијарду динара, што је 12,3 одсто
процењеног БДП
Са извесним наставком продужења животног века, стари људи ће ускоро постати велика
већина. Позитивна страна дужег живота, коме се сви радују, биће делимично помрачена
могућношћу да би ти људи, и поред довољно ресурса (храна, енергенти, медикаменти), могли
бити суочени са депресивним животом. Наиме, дуговечност би могла постати веома суморна
без огромне и скупе екстра медицинске неге, а упитно је да ли би већина себи могла то да
приушти.
Дете рођено данас на Западу или у Јапану може очекивати да живи 80 година, дупло више
него век раније. Велика је шанса да ће та особа избећи тешко и превремено старење услед
физичког рада и да ће уживати у удобном начину живота. Највећи проблем вероватно ће бити
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одупирање искушењу да се једе превише и постане гојазан. Кључна промена је у томе што се
данас углавном не умире у првој години живота или касније од заразних болести,
неухрањености, док животни век продужава и то што се не ради до смрти, већ се ужива
пензија.
Садашњи акценат у старосном истраживању је проналажење начина да се осигура да све већи
број људи који постижу дубоку старост имају и толерантно здравствено стање. Савети су:
здрав начин живота, јести и пити умерено, не пушити, редовно вежбати без претеривања.
Ипак, држати се правила здравог начина живота значи да само повећавате шансе за благо
успорење неумитног процеса старења. Једини експерименти на лабораторијским животињама
који су дефинитивно показали да се може продужити живот сводили су се на излагање
мишева строго ограниченој исхрани, што, наравно, није примењиво на људе.
Укупни расходи за пензије у Србији ове године износиће 491 милијарду динара, што је 12,3
одсто процењеног БДП (просек у ЕУ је 10% БДП). Ови издаци би требало да расту по четири
милијарде динара у 2016-2017, али ће се њихов удео у номиналном БДП, због раста истог,
смањивати на 11,9 процената 2016, те 11,3 одсто 2017. Како је договором са ММФ прецизирано
да ће се пензије повећати тек када њихова издвајања из БДП падну на 11 посто, онда би њихов
раст био реалан тек у 2018. Ако се, пак, у складу с најавама, пензије повећају за два одсто од
почетка 2016, њихово учешће би нешто спорије падало (на 12,1 проценат 2016, односно 11,6
одсто 2017), те би се додатно повећање одложило до 2019.
Проблем великих издатака за пензије је глобалан. У већини најбогатијих земаља постоје
планови за померање старосне доби за пензионисање, јер године проведене на раду све више
губе битку са дуговечношћу. На пример, просечан Француз који је отишао у пензију 1970.
могао је да очекује да ће живети још око 10 година. Данас, очекивано време током којег ће
примати пензију износи 23 године. Омер старијих од 65 година у ЕУ ће са четвртине нарасти
на половину оних који имају између 15 и 64, те ће на две особе у радном добу бити по један
старији суграђанин 2060. (скоро исти омери су и за Србију). То указује да ће запослени бити
суочени с вишим порезима или ће, пак, пензионери примати мање пензије него данас. Поред
тога, трошкови лечења ће значајно порасти (са седам процената на 8,5 процената БДП ЕУ).
Наиме, западне земље, а посебно САД, троше велики новац да одрже људе дуже у животу, а
чак четвртина потрошње САД на медицаре (здравство за старије) троши се током последњих
шест месеци живота особе.
Чињеница је да Срби пензију примају мањи број година због знатно нижег просечног животног
века, што и трошкове здравстевног осигурања чини знатно нижим од оних у ЕУ. Олакшавајући
фактор је и то што се може очекивати раст прилива по основу инопензија у наредним
деценијама, будући да многобројни емигранти из Србије тек улазе у позну животну доб.
Иако је процес старења сложено питање, с временом може постати могуће користити генску
терапију да се успори старење, ако не и елиминише. Међутим, чак и ако би старење било
потпуно заустављено, те људи престали да умиру, дешавали би се несрећни случајеви (нпр.
убиства или саобраћајке). Наиме, теоретски, ако би људи и могли унедоглед да сачувају своје
максимално здравље и снагу, они би у просеку живели 1.200 година, док би један од хиљаду
доживео 10.000 година. На крају, учесталост смрти за човечанство у целини би и даље била
иста као и увек: 100 посто, јер живот је увек фатална болест.
Др Горан Николић, Институт за европске студије
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Блокирано 54.310 фирми
Д. И. К. - С. Б.
Укупна привреда Србије у дуговима двоструко већим од њеног капитала, најзадуженија
мала предузећа. Њихове обавезе 300 милијарди динара без камате. Скоро половина
дугова је ненаплатива
РАЧУНИ чак 54.310 фирми и предузетника су тренутно у блокади. Дугују укупно непуних 300
милијарди динара и то без обрачунатих камата. Највећи део тог дуга, 126 милијарди динара,
ненаплатив је дуже од три године и направило га је 12.420 предузећа и радњи.
Под блокадом је свега око четири одсто укупних обавеза српске привреде. Предузећа и
предузетници на крају 2014. године, види се из финансијских извештаја, узајмили су се за
укупно 8.222 милијарди динара. На сваки динар сопственог капитала банкарима, добављачима
и држави дугују скоро два динара. Убедљиво највећи степен задужености је међу
микропредузећима која упошљавају до десет радника. Они на сваки свој динар, кредиторима
дугују 15 динара. И поред великих дугова, то је један од делова српске привреде који успешно
послује. Прошлу годину завршили су у "плусу" од близу 18 милијарди динара.
- Синтетички подаци некада замагљују комплетну слику - објашњава Светлана Кисић, сарадник
Економског института. - Довољно је да велики дугови неких јавних предузећа драматично
промене просечну слику. Постоји један сегмент привреде који солидно ради. То су микро,
мала и средња и предузећа и системским мерама треба подржати њихов развој. Макар им не
треба отежавати пословање.
НЕМАЈУ РАДНИКА, ИМАЈУ МИНУСМеђу предузећима у Србији чак 28.060 њих која не
упошљавају ниједног радника. Рачуновође упозоравају да те фирме са свега 8 до 9 одсто
учествују у укупној активи привреде, а на њих одлази чак петина губитка. - Имају 3,8
милијарди динара обртних средстава, а чак 6,7 милијарди динара краткорочних обавеза. То
говори доста о томе како послују - сматра Перо Шкобић.
Анализа финансијских извештаја које је урадио Савез рачуновођа и ревизора Србије открива
да би српска привреда у глобалу тешко прошла испит ликвидности. Она је лане пала у односу
на 2013. годину и то, посматрано кроз коефицијент, са 0,91 на 0,85, када је реч о општој, са
0,64 на 0,59 је смањен ниво текуће ликвидности. Фирме располажу са све мање готовине, а из
дана у дан им расту краткорочне обавезе.
- Предузећа имају веклики степен задужености - сматра Перо Шкобић, генерални секретар
Савеза.
- Наша ранија истраживања су показала да је велики проценат финансијских извештаја
производ креативног рачуноводства. То се ради за потребе добијања тендера и кредита. Они
добију позајмицу коју нити враћају нити плаћају. Зато и имамо огроман удео ненаплативих
кредита.
Иста анализа је показала да су српске фирме у "црној зони" вероватноће банкротства. Укупни
коефицијент је 1,07, а нешто бољи "пласман", такозвана сива зона, креће се између
коефицијената 1,2 до 2,9.
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Сива економија је на штету грађана, не само државе
Танјуг
Премијер Александар Вучић оценио је да се сива економија не може сузбити док се не
схвати да су обавезе према држави у интересу грађана
БЕОГРАД - Премијер Александар Вучић оценио је данас да се сива економија не може сузбити
док се не схвати да су обавезе према држави у интересу грађана, односно да се из пореза
финансирају болнице, школе, позоришта...
"Суштина је у питању хоћемо ли ми тржишну економију или нећемо", рекао је премијер на
представљању Националног програма за сузбијање сиве економије, који је Влада Србије
усвојила прошле седмице.
Вучић је пориметио да се од 90-тих година сви декларативно залажу за тржишну економију, а
да у пракси нико до сада заправо није хтео да поштује принципе тржишног привређивања:
"Хајте да се договоримо: можемо да не плаћамо ништа и да онда ништа и не тражимо од
државе, или да плаћамо држави обавезе, а ако неко неће милом, онда законским средствима
да га принудимо", рекао је премијер и поновио да је суштина у питању хоћемо ли заиста
тржошну економију.
Он је рекао да у уређеним земљама грађане не интересује ко је на власти, и да разумеју да
морају плаћати обавезе држави, да би држава испунила обавезе према народу, према
грађанима, у виду финансирања здравства, просвете, социјалних давања...
"Бринемо ли о будућности или не бринемо", објаснио је премијер да се сва та питања воде на
једно - да се порез мора плаћати ако хоћемо да држава испуњава своје обавезе.
"Можемо ли ми себе да променимо", запитао је премијер и додао да смо у Србији направили
озбиљне промене у инспекцијском надзору, у броју пријавељних радника, што се види по
порезима и доприносима, што је, каже, одлично за буџет, затим одређене промене у
парафискалним наметима, те у укидању фискалних процедура.
"Нисмо успели да убедимо грађане Србије да је за њих боље и економски здравије да један
део људи који учествује у том процесу који производи профит кроз сиву економију ради у
складу са законом, нити смо успели да убедимо да је много важније да се плати порез, јер
новац иде у школе, болнице, игралишта, позоришта...", рекао је премијер.
Према његовим речима, суочавамо се са контрадиркторним приступом.
"Свакога дана када држава каже да жели да наплати порез суочени смо са нападима да држава
само узима и напада", приметио је председник владе.
"А колико сутра сви ти увек кажу да држава треба да плати још нешто, да утиче на још
нешто... Ако тражимо од државе, морамо и оне који у томе учествују да законским средствима
натерамо да учетсвују у тржишту", рекао је.
На конференцији учествују и амбасадор Сједињених Америчких Држава у Србији Мајкл Кирби,
амбасадор Немачке Аксел Дитман, те председник Управног одбора Националне алијансе за
локални економски развој (НАЛЕД) Владан Атанасијевић.
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Према анализама НАЛЕД-а, због сиве економије државни буџет је сваког дана ускраћен за
осам милиона евра, наводи се у саопштењу тог тела.
Како се додаје, новац који држава губи био би довољан да свака општина у Србији добије нови
дом здравља (609 милиона евра), да се реконструишу и опреме све опште и специјалне
болнице (439 милиона евра), финансирају плате ватрогасаца, полицајаца и лекара (963
милиона евра), а остатком новца да се преполови дефицит буџета.
Национални програм за сузбијање сиве економије је први стратешки документ Владе који
предвиђа мере за смањење нелегалног пословања и неформалног запошљавања.
У изради је учествовало више од 100 особа из јавног и приватног сектора, организација
цивилног друштва и релевантних стручњака.
Предложене мере укључују јачање свести грађана о негативним последицама сиве економије,
унапређење инспекцијског система и ефикасније процесуирање кривичних дела и прекршаја
против привреде.
НАЛЕД је кроз Пројекат јачања конкурентности Србије, подржан од УСАИД-а, одиграо кључну
улогу у развоју Националног програма и наставиће да подржава његову имплементацију,
наводи се у саопштењу.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:582868-Stefanovic-Otkaz-za-vise-od-1000-zaposlenihpenzija-za-Veljovica

Стефановић: Отказ за више од 1.000 запослених,
пензија за Вељовића
Новости онлине
Министар полиције Небојша Стефановић рекао је да ће до краја 2015. бити отпуштено
између 1.300 и 1.400 запослених у МУП-у. Он ће предложити да директор полиције
Милорад Вељовић буде пензионисан
Министар полиције Небојша Стефановић рекао је за РТС да ће до краја ове године бити
отпушено између 1.300 и 1.400 запослених у МУП-у. Предложићу Влади да директор полиције
Милорад Вељовић буде пензионисан, додао је Стефановић.
Према његовим речима, на крају ове године биће одлучено да између 1.300 до 1.400 људи
буде отпуштено из МУП-а.
"Нема нових рационализација у 2016, што значи да неће бити нових кругова отпуштања. Чуо
сам неке тенденцизоне коментаре. То је то", нагласио је Стефановић, додајући да је Влада
донела одлуку о рационализацији и МУП мора да се придржава тога.
"Бесмислене су приче о томе како министар седи у кабинету и прави бројеве. Мој посао јесте
да спроведем и од тога не бежим", истакао је Стефановић.
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Према његовим речима, суштина је да се МУП трудио да рационализацијом буду поштеђени
сви који су без мрље у каријери.
"Они који су ветерани који су се борили, који су бранили отаџбину, самохрани родитељи,
социјално угрожени биће поштећени. Међутим, не можемо да остављамо оне који су тражили
мито грађанима, који су корумпирани", истакао је министар полиције.
Како је рекао, Министарство не може да заштити те људе "исто као што их ни учланињивање у
синдикате не може да их заштити".
"Ако су криминализовани део МУП-а, морају да оду", нагласио је Стефановић.
Говорећи о спекулацијама о променама у врху полиције, министар је рекао да ће до краја
године предложити Влади да директор полиције Милорад Вељовић буде пензионисан.
"Разговарао сам и са директором полиције, мој предлог ће бити познат до краја године.
Предложићу да директор буде пензионисан и предложићу Влади да буде разрешен", истакао је
Стефановић.

http://www.blic.rs/vesti/drustvo/otkazi-u-prosveti-visak-predavaci-izbornih-predmeta/cy2fj5t

ОТКАЗИ У ПРОСВЕТИ Вишак предавачи изборних
предмета
Сузана Лакић
Бар 1.000 предавача изборних предмета у основним и средњим школама могли би да буду
први на листи за отказе у наредној години.
У 2016. планирано је смањење броја запослених у јавном сектору за 29.000. До 2. фебруара
број државних службеника мора да буде мањи за 14.500 у односу на крај 2014. године, а у
Влади свакодневно траже нови простор за рационализацију.
Како сазнаје “Блиц”, у Немањиној 11 сложни су да у просвети има предавача који нису нужно
потребни и којима би се могла наћи замена. У првом реду у питању су наставници изборних
предмета којима је то једини посао, а које би могле да замене колеге са других предмета.
У Србији има око 3.000 образовних инситуција и више од 141.000 запослених па се процењује
да би на мети могло да буде бар 1.000 предавача изборних предмета. У основној школи
ђацима су обавезни изборни предмети веронаука и грађанско васпитање, а изабрани изборни
руке у тесту, чувари природе, лепо писање, шах, домаћинство, сликање и вајање, рачунарство
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и информатика... Веронаука и грађанско су обавезни и у средњим школама, док свака стручна
средња школа има и по два додатна изборна стручна предмета. У електротехничким школама
изборни су, рецимо, математика и физика.
Зоран Аврамовић, директор Завода за унапређење и образовања и васпитања, каже за “Блиц”
да се рационализацијом изборни предмети не би укидали, али да би реформе могле да се
одвијају у смеру да их предају професори сродних предмета.
- Многи наставници данас имају фонд по 20 часова недељно, а норма је око 40. Простор,
дакле, постоји и могао би се попунити са изборним предметом - оценио је Аврамовић за
“Блиц”.
Његов помоћник Гордана Мијатовић додаје за наш лист да је правилником предвиђено да
наставници поред свог предмета предају и сродни, али да вероватно постоје и они којима је
једини посао изборни предмет.
Вербић: Смањење у веронауци
Министар просвете Срђан Вербић недавно је предложио да се веронаука и грађанско
васпитање похађају у четири разреда основне школе уместо у свих дванаест. Ту такође постоји
простор за смањење предавача, али ће о том предлогу одлучивати Завод за унапређивање
образовања и васпитања.
http://www.blic.rs/vesti/ekonomija/vucic-suzbijanje-sive-ekonomije-vodi-ka-zaposljavanju-i-boljem-zivotu/6s5s97g

Вучић: Сузбијање сиве економије води ка
запошљавању и бољем животу
Танјуг
Премијер Александар Вучић оценио је данас да се сива економија не можž е сузбити док се не
схвати да су обавезе према дрž жави у интересу грађана, односно да се из пореза финансирају
болнице, школе, позориš шта...
- Суштина је у питању хоћемо ли ми тржž ишну економију или нећемо - рекао је премијер
Србије на националној конференцији "Сузбијање сиве економије и јачање конкурентности
Србије", која се одржава у Палати Србија.
Национални програма за сузбијање сиве економије Влада Србије је усвојила прошле недеље.
Национални програм за сузбијање сиве економије Влада је усвојила прошле недеље
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Вучић је пориметио да се од деведесетих година прошлог века сви декларативно залажу за
трž жиš ну економију, а да у пракси нико до сада заправо није хтео да поš штује принципе
трž жиš шног привређивања.
Он је нагласио да у држави мора да дође до консензуса о сузбијању сиве економије јер је то
једини начин да се земља даље економски развија.
Он је рекао да у уређеним земљама грађане не интересује ко је на власти, и да разумеју да
морају плаћати обавезе држави, да би држава испунила обавезе према грађанима, у виду
финансирања здравства, просвете, социјалних давања...
Хајте да се договоримо: можž емо да не плаћамо ниš шта и да онда нишš та и не
тражž имо од држž аве, или да плаћамо држави обавезе, а ако неко неће милом, онда
законским средствима да га принудимо.Александар Вучић
- Бринемо ли о будућности или не бринемо - питао је премијер и објаснио да се сва та питања
воде на једно - да се порез мора плаћати ако хоћемо да држава испуњава своје обавезе.
Можемо ли ми себе да променимо, запитао је премијер и додао да смо у Србији направили
озбиљне промене у инспекцијском надзору, у броју пријавељних радника, што се види по
порезима и доприносима, што је, каž же, одлично за буџет. Важне суи одређене промене у
парафискалним наметима, те у укидању фискалних процедура.
Вучић: Порез мора да се плаћа ако хоћемо да држава испуњава своје обавезе
- Нисмо успели да убедимо грађане Србије да је за њих боље и економски здравије да један
део људи који учествује у том процесу који производи профит кроз сиву економију ради у
складу са законом, нити смо успели да убедимо да је много важније да се плати порез, јер
новац иде у школе, болнице, игралишта, позоришта... - рекао је премијер.
Према његовим речима, суочавамо се са контрадиркторним приступом.
- Свакога дана када држава каже да жели да наплати порез суочени смо са нападима да
држава само узима и напада. А колико сутра сви ти увек кажу да држава треба да плати још
нешто, да утиче на још нешто... Ако тражимо од државе, морамо и оне који у томе учествују
да законским средствима натерамо да учетсвују у тржишту - рекао је Вучић.
Уводимо онлајн фискалне касе
Он је рекао и да страни инвестирори не желе да проширују свој посао све док имају
конкуренцију у онима који послују у сивој зони.
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Премијер је најавио да ће бити уведене онлајн фискалне касе, односно механизам по којем ће
Пореска управа пратити пословање сваке радње и моћи ће да реагују одмах, чим, рецимо,
виде да у току дана није било ниједног фискалног рачуна.
Такав начин рада је показао велике резултате у свету, рекао је Вучић.
Премијер се осврнуо и на рад Државне лутрије Србије, која је у 2011. години направила минус
од милион и по евра, рекавши да смо једина земља у свету која је то "успела" и да не постоји
ниједна земља са мањим профитом, али да ипак јавност не дозвољава ни промене у том
државном предузећу.
На конференцији учествују и амбасадор Сједињених Америчких Држава у Србији Мајкл Кирби,
амбасадор Немачке Аксел Дитман, те председник Управног одбора Националне алијансе за
локални економски развој (НАЛЕД) Владан Атанасијевић. Учесницима ће се обратити и
министри у Влади Србије Кори Удовички, Расим Љајић, Душан Вујовић, Жељко Сертић и
Александар Вулин, као и председник Управног одбора НАЛЕД-а Владан Атанасијевић.
НАЛЕД: Сваког дана буџет ускраћен за осам милиона евра
Према анализама НАЛЕД-а, због сиве економије државни буџет је сваког дана ускраћен за
осам милиона евра, наводи се у саопштењу тог тела.
Како се додаје, новац који држава губи био би довољан да свака општина у Србији добије нови
дом здравља (609 милиона евра), да се реконструишу и опреме све опште и специјалне
болнице (439 милиона евра), финансирају плате ватрогасаца, полицајаца и лекара (963
милиона евра), а остатком новца да се преполови дефицит буџета.
Национални програм за сузбијање сиве економије је први стратешки документ Владе који
предвиђа мере за смањење нелегалног пословања и неформалног запошљавања.
У изради је учествовало више од 100 особа из јавног и приватног сектора, организација
цивилног друштва и релевантних стручњака.
Предложене мере укључују јачање свести грађана о негативним последицама сиве економије,
унапређење инспекцијског система и ефикасније процесуирање кривичних дела и прекршаја
против привреде.
НАЛЕД је кроз Пројекат јачања конкурентности Србије, подржан од УСАИД-а, одиграо кључну
улогу у развоју Националног програма и наставиће да подржава његову имплементацију,
наводи се у саопштењу.
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http://www.blic.rs/vesti/ekonomija/protesti-zbog-otkaza-sindikati-zeleznicara-najavljuju-strajk/6cz9rnf

ПРОТЕСТИ ЗБОГ ОТКАЗА Синдикати железничара
најављују штрајк
Танјуг
Репрезентативни синдикати који делују на српским железницама најавили су данас
организовање протеста и штрајкова због све већих проблема у процесу реструктурирања, као
и због најаве великог броја запослених који ће бити проглашени вишком.
Председник синдиката железничара Србије Драган Ранђеловић рекао је на конференцији за
новинаре да уколико не дође до разговора и договора са надлежнима, синдикати железничара
примениће све методе синдикалне борбе, ради заштите својих људи, али и Железница Србије.
"Ово је наш последњи апел Влади Србије да седнемо за сто и разрешимо многе проблеме које
су се надвиле над Железницама Србије. То предузеће је урушавано, држава се маћехински
односила према нашем предузећу", рекао је Ранђеловић.
Прем ањеговим речима, "синдикати јесу за реформе, али не на овај начин који намеће Влада
Републике Србије, која покушава да спроведе процес реструктурирања са недовољно
средстава".
Он сматра да се без новца жели доћи до неких резултата, а без новца, по његовом мишљењу,
све се своди на рационализацију радне снаге, уз недефинисан социјални програм.
"Око 6.000 људи у овој години треба да буде удаљено из Железница, нема јасних критеријума
за израду те систематизације предузећа, а у овом тренутку то доводи до угрожености
безбедности железничког саобраћаја, јер имамо мањи број извршилаца", истакао је
Ранђеловић.
Навео је и да синдикати јесу за реструктурирање, али истиче да тај процес треба да траје пет
година, да се зна са колико новца се располаже, те да су синдикати спремни за дијалог.
Додао је да су се синдикати железничара у више наврата обраћали премијеру Александру
Вучићу, потпредседници владе и министарки грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Зорани Михајловић са захтевом за одржавање састанка, у покушају да се у директном контакту
расправе сва отворена питања везана за процес реформи српских железница, али да нису
имали успеха.
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Пет репрезентатицних синдиката железничара - Синдикат железничара Србије, Унија
синдиката српских железница, Синдикат извршних служби српских железница и Синдикат
радника железничке инфраструктуре Србије представљају скоро 90 одсто свих запослених у
Железницама Србије.
http://www.blic.rs/vesti/ekonomija/siva-ekonomija-udovicki-promeniti-odnos-prema-placanju-poreza-bolja-prijavaradnika/mfq83rz

СИВА ЕКОНОМИЈА Удовички: Променити однос
према плаћању пореза, боља пријава радника
Танјуг
Министарка државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички поручила је данас да је за
борбу против сиве економије најважније да друштво промени однос према плаћању пореза.
Она је рекла да је у претходних 10 месеци пријављено скоро 15.000 нерегистрованих
запослених.
"Пријављивање радника расте на битно бржи начин него што је било раније", рекла је
Удовички на представљања Националног програма за сузбијање сиве економије у Палати
Србија и додала да је пријављено 3.000 предузетника више.
Удовички, која је и министарка државне управе и локлане самоуправе, рекла да је то само
почетак у наредном периоду, поред јачања свести и промене односа државе, радиће се, како
је рекла и на подешавању фискалних подстицаја.
"Подстицаји ће изгледати тако да резултат буде да се што мање исплати да избегавамо порез,
а да се више исплати да се он плаћа", рекла је Удовички.
Предвидја се, рекла је она, да се стимулишу они који редовно плаћају порезе и пријављују
раднике, али то мора, како је истакла, пажљиво да се уради.
"Морамо да заштитимо пореске приходе и да наставимо на путу смањивања буџетског
дефицита. Покушавамо да проширимо порески обухват. Овим програмом је идентификовано
смањење оптерећења за оне који су већ добре платише, али то мора корак по корак да се
ради", рекла је она и додала да би повраћај могао да додје у обзир али након периода
истрајног придржавања прописа и плаћања пореза.
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Удовички је, у изјави за медије после представљања Националног програма за сузбијање сиве
економије у Палати Србија, рекла да су већ прошле године постигнути резултати који су
успели да смање буџетски дефицит.
Према њеним речима, анкета коју је спровео УСАИД са представницима малих и средњих
предузећа показала је да је пореска наплата повећана прошле године.
- Да бисмо наставили борбу против сиве економије важан елемент је да се однос грађана, али
не само њих, промени према плаћању пореза, каои однос државне управе према грађанима и
привредницима, како би се развуило партнерство у прикупљању буџетских прихода и
усклађвању са законским процесима” - поручила је Удовички.
Марковић: Контролиš емо и инспекторе, не толериš емо корупцију
Пореска управа упоредо са контролом привредника по Србији контролише и своје инспекторе,
јер апсолутно неће толерисати корупцију у сопственим редовима, поручила је данас
директорка Пореске управе Драгана Марковић.
"На терирторији целе Србије, појачане су теренске контроле евидентирања промета преко
фискалних каса и радног статуса запослених", рекла је Марковић на на представљања
Националног програма за сузбијање сиве економије у Палати Србија.
Она је поручила да Пореска управа пралелно јача дисциплину и у сопственим редовима, како
би се искоренила корупција.
"Јачамо дисциплину и у својим редовима како би искоренили корупцију, коју апсолутно нехемо
толерисати” , поручила је она.
http://www.blic.rs/vesti/vojvodina/vlada-vojvodine-salje-pomoc-nezaposlenima-i-socijalno-ugrozenim/rm80px7

Влада Војводине шаље помоћ незапосленима и
социјално угроженим
Бета
Покрајинска влада одлучила је данас да упути помоћ из покрајинске Дирекције за робне
резерве Савезу самосталних синдиката Суботице, Независном удружењу незапослених из
Зрењанина и Црвеном крсту Новог Сада.
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Како се наводи у саопштењу, по захтеву Савеза самосталних синдиката Суботице, запосленима
у предузећима “Агросеме-Панонија” и “Агрола” биће упућен 51 пакет помоћи у прехрамбеним
и санитарним артиклима.
Запослени у та два суботичка предузећа месецима нису добијали плату, док им годинама није
регулисан радни стаж, наводи се у саопштењу са седнице Покрајинске владе.
Помоћ ће бити упућена и Независном удружењу незапослених Војводине из Зрењанина, које
броји око 8.500 чланова, лица без запослења, без сталних примања, социјалног осигурања и
без средстава за основне егзистенцијалне потребе.
Из покрајинске Дирекције за робне резерве том удружењу биће упућено 3.000 пакета са
прехрамбеним и санитарним артиклима, у вредности од 9,3 милиона динара.
На захтев Црвеног крста Новог Сада, за пакете социјалне помоћи у шестомесечном периоду,
биће упућена роба у укупној вредности од 12,8 милиона динара.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/najavljeni_protest_odlozen_.4.html?news_id=313307

Раднике који су погођени због ретроактивне примене Закона о ПИО примиће премијер

Најављени протест одложен
АУТОР: З. РАДОВАНОВИЋ
Крагујевац - Председник Владе Александар Вучић, министар за рад, запошљавање
и социјалну политику Александар Вулин и министар финансија Душан Вујовић у петак би
требало да разговарају о захтевима бивших радника српских фабрика који су, од 2011.
добровољно, уз опцију "пет година до пензије", напустили своја предузећа. Њима је, као једна
од могућих опција, понуђено да преосталих пет година до пензије (колико им је остало по тада
важећем закону) проведу на евиденцији незапослених уз месечна примања. Променом закона
око 6.000 људи из те групе иако сада има довољно радног стажа, не испуњава старосни услов,
који се сада једино примењује, па ће им пензија имати статус превремене уз доживотно
умањење од око 20 одсто.
Састанак у петак, којем ће присуствовати и премијер Вучић, најавио је министар
Вулин, који их је прекјуче напокон примио и притом, како тврде, обавестио "да је изненађен",
односно да није био упознат са чињеницом да су им применом новог Закона о ПИО пензије
умањене и за више петине износа.
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Састанку представника удружења "Опција пет" које окупља бивше раднике
Заставе, Гоше, Прве петолетке, Каблова, Слободе и других српских фабрика са министром
Вулином, претходила је најава протеста који је, испред Владе Србије, требало да почне сутра,
и да траје до испуњења захтева. Чланови Удружења до сада су се окупљали у више наврата у
Крагујевцу и Београду, а последњи протест организовали су 4. децембра код крагујевачке
градске скупштине, одакле су поручили да ће се до краја месеца окупити испред Владе
Србије, где ће поново захтевати разговор са премијером. Нагласили су да ће, уколико и тада
не буде желео да их прими, започети протест "седењем на стиропору". У овонедељној најави
тог протеста који је, због обећаног састанка код премијера Вучића, привремено "замрзнут",
наговештена је и могућност масовног штрајка глађу испред Владе Србије.
- Разговор са Вучићем тражимо, јер смо његовом кабинету још 13. октобра
предали петицију са 3.700 потписа, којом се тражи да се у њиховом случају не примењује нови
Закон о пензијско-инвалидском осигурању, који је на снази од почетка 2015. јер је реч о
ретроактивној примени, што је неуставно - поновљено је у више наврата на протестима.
http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/novi_strajk_u_pravosudju.55.html?news_id=313356

Нови штрајк у правосуђу?
Синдикат правосуђа одлучује о методу борбе против најављених отпуштања
АУТОР: В. Ј.
Београд - - Одлука о евентуалном ступању у штрајк правосудних службеника биће разматрана
данас на седници републичког одбора Синдиката правосуђа Србије. Према речима Слађанке
Милошевић, председнице синдиката, међу члановима влада велико незадовољство.
- Органи странке ће одлучити да ли ћемо ступити у штрајк или не, рекла је Милошевићева.
Како је навела, синдикат се најоштрије противи отпуштањима људи у правосуђу и истиче да би
додатно смањење запослених довело у питање функционисање правосуђа.
- Ми смо тражили састанак са представницима Министарства правде како бисмо разговарали о
најављеним рационализацијама, али до тог састанка није дошло - навела је председница
Синдиката правосуђа Србије.
Према њеним сазнањима, руководиоци правосудних органа (јавни тужиоци и председници
судова) су добили инструкције да израде нове систематизације радних места у својим
органима које ће морати да се уклопе у пројекције Министарства државне управе и локалне
самоуправе.
- Све старе систематизације, које су приказивале реално стање, поништене су. Сада
председници судова и јавни тужиоци морају да израде нове, у којима ће бити принуђени да
смање број радних места у оноликој мери у којој је то замишљено Законом о максималном
броју запослених у јавној управи - рекла је Милошевићева.
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http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=12&dd=23&nav_category=12&nav_id=1078070

Нови штрајк у правосуђу?
Одлука о евентуалном ступању у штрајк правосудних службеника биће разматрана у четвртак
на седници републичког одбора Синдиката правосуђа Србије.
ИЗВОР: ДАНАС
Према речима Слађанке Милошевић, председнице синдиката, међу члановима влада велико
незадовољство.

Органи странке ће одлучити да ли ћемо ступити у штрајк или не, рекла је Милошевићева. Како
је навела, синдикат се најоштрије противи отпуштањима људи у правосуђу и истиче да би
додатно смањење запослених довело у питање функционисање правосуђа.
"Ми смо тражили састанак са представницима Министарства правде како бисмо разговарали о
најављеним рационализацијама, али до тог састанка није дошло", навела је председница
Синдиката правосуђа Србије.
Према њеним сазнањима, руководиоци правосудних органа (јавни тужиоци и председници
судова) су добили инструкције да израде нове систематизације радних места у својим
органима које ће морати да се уклопе у пројекције Министарства државне управе и локалне
самоуправе.
"Све старе систематизације, које су приказивале реално стање, поништене су. Сада
председници судова и јавни тужиоци морају да израде нове, у којима ће бити принуђени да
смање број радних места у оноликој мери у којој је то замишљено Законом о максималном
броју запослених у јавној управи", рекла је Милошевићева.

Н1
http://rs.n1info.com/a120472/Vesti/Zaplena-u-rudniku-Resavica.html

Плене канцеларију директора рудника и његовог
заменика
Извор: Н1
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Судски извршитељи и адвокати, најавили за 29. децембар заплену канцеларија директора
и заменика директора Јавног предузећа за подземну експлотацију угља Ресавица, по
тужби рудара за несиплаћени сменски рад, саопшто је данас Синдикат тог предузећа.
"Трагикомично, а можда је тужно да је заплена директорове и канцеларије заменика
директора заказана за 29. децембар. То је огледало ове фирме, ове државе, а да нико од
надлежних не реагује", наведено је у саопштењу, које су потписали председник Главног
одбора Синдиката ЈП ПЕУ Горан Николић и председник Синдиката "Независност" Ресавица
Вукосав Ивановић.
У саопштењу се наводи да је "у рудницима хаотично стање, адвокати плене шта год могу, од
произведеног угља до чак јамске грађе чиме се угрожава и сигурност рудара и целе јамске
имовине".
"Тражимо да се ово питање коначно реши, како за рударе који су тужили тако и за рударе који
нису тужили и нису оптеретилим предузеће судским и трошковима камате који су
астрономски", наводи се у саопштењу.
Са овим проблемом смо 21. децембра упознали министра енергетике и рударства Александра
Антића на састанку у Београду, коме је присустовало и пословодство ЈП ПЕУ на челу са
директором Стеваном Џелатовићем и приватизациони саветник Викторина Дунић, али нисмо
добили конкретан одговор", изјавио је Тањугу Николић.
У пословодству рудника, речено је Тањугу, "на све начине покушавају да сачувају имовину
рудника и да одрже нормалан и безбедан процес производње, али се боје да све више измиче
контроли и да су маневарске могућности потпуно сужене".
"Ми немамо решења без помоћи државе", кажу они.
Судски извршитељи долазе по пресудама судова, пописују имовину рудника, која иде у
бесцење, да би адвокати могли да наплате своја потраживања, изјавио је заменик
председника Синдиката ЈП ПЕУ Небојша Миленковић.
Реч је о дуговању од око 1,2 милијарде динара, објаснио је Микленковић и истакао да "ни
синдикат ни рудари, који сада раде, нису против да се људима исплате сменски рад, али не на
овакав начин".
Рудари ЈП ПЕУ су неколико пута до сада, излазили из јама и стали на капије рудника, како би
спречили извршитеље да попишу имовину.
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/strajk-u-rgz-u-obustavljen-uz-pomoc-agencije-za-resavanje-sporova

Штрајк у РГЗ-у обустављен уз помоћ Агенције за
решавање спорова
У Републичком геодетском заводу је у претходних 10 година било седам штрајкова и први
пут је штрајк окончан посредством Републичке агенције за мирно решавање радних
спорова,
саопштила је данас та агенција.Једнонедељни штрајк у РГЗ-у је јуче обустављен и процес
рада је нормализован.У колективни радни спор између РГЗ-а и Штрајкачког одбора Јединствене организације синдиката РГЗ, Синдиката Независност РГЗ и Синдиката запослених
РГЗ укључили су се представници министарстава за рад, финансије, државну управу и
грађевинарство.
Влада Србије је у циљу трајног решавања свих спорних питања у РГЗ-у донела Одлуку о
образовању радне групе за израду предлога програма за реформисање РГЗ-а, чији је задатак
да изврши анализу укупног броја запослених и предложи нове унутрашње организационе
структуре.
Такође, треба да утврди оптимални број служби у јединицама локалне самоуправе, динамику
решавања заосталих предмета, начин финансирања и друга актуелна питања неопходна за
функционисање ове организације.
У конструктивној атмосфери и пуном поверењу у исход поступка донета је препорука коју су
усвојили представници синдикалних организација и послодавац и тиме су се створили услови
за окончање штрајка.Директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, Миле
Радивојевић је истакао да су у последњих 10 година запослени у РГЗ-у ступали у штрајк седам
пута, али да је ово први пут да је у штрајк укључена агенција.
"Учешће миритеља је допринело окончању штрајка у најкраћем року. Имајући у виду да је у
предметном спору пронађен начин да се сви дугогодишњи проблеми у тој институцији трајно
реше", рекао је Радивојевић.Тим поступком још једном су потврђени позитивни ефекти
института мирног решавања колективних радних спорова", нагласио је Радивојевић.
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је саопштило јуче да су
потпредседница владе и министарка Зорана Михајловић, директор РГЗ-а Борко Драшковић и
представници три репрезентативна синдиката РГЗ потписали споразум којим је окончан штрајк
у тој институцији.
У споразуму се констатује да су се испуњењем дела захтева запослених стекли услови за
окончање штрајка у РГЗ и да ће у среду све филијале завода радити нормално.
Споразум предвиђа да ће Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних
места у РГЗ бити урађен након што радна група, чије је оснивање договорено, уради предлог
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за реформисање катастра.Потписаним споразумом послодавац се, између осталог, обавезао да
ће се рационализација радних места спроводити само на принципу добровољности и
усаглашених критеријума са синдикатима потписницима, наведено је у саопштењу
министарства.
(Танјуг)

РТВ
http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/pokrajinska-vlada-upucuje-pomoc-ugrozenima_672709.html

Покрајинска влада упућује помоћ угроженима
НОВИ САД
Покрајинска влада одлучила је данас да упути помоћ из покрајинске Дирекције за робне
резерве Савезу самосталних синдиката Суботице, Независном удружењу незапослених из
Зрењанина и Црвеном крсту Новог Сада.
Како се наводи у саопштењу, по захтеву Савеза самосталних синдиката Суботице, запосленима
у предузећима "Агросеме-Панонија" и "Агрола" биће упућен 51 пакет помоћи у прехрамбеним и
санитарним артиклима.
Запослени у та два суботичка предузећа месецима нису добијали плату, док им годинама није
регулисан радни стаж, наводи се у саопштењу са седнице Покрајинске владе.
Помоћ ће бити упућена и Независном удружењу незапослених Војводине из Зрењанина, које
броји око 8.500 чланова, лица без запослења, без сталних примања, социјалног осигурања и
без средстава за основне егзистенцијалне потребе.
Из покрајинске Дирекције за робне резерве том удружењу биће упућено 3.000 пакета са
прехрамбеним и санитарним артиклима, у вредности од 9,3 милиона динара.
На захтев Црвеног крста Новог Сада, за пакете социјалне помоћи у шестомесечном периоду,
биће упућена роба у укупној вредности од 12,8 милиона динара.
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